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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva estudar o perfil epidemiológico e assistencial das sífilis em gestantes, 

registradas e publicadas em literatura brasileira. A sífilis é uma infecção sexualmente 

transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum, que acomete indivíduos com vida 

sexual ativa incluindo gestante. A transmissão vertical da doença pode ocorrer em qualquer 

período gestacional ou até mesmo durante o parto. O profissional enfermeiro é responsável por 

prestar um atendimento integral e de qualidade à gestante no decorrer de todo o pré-natal, a fim 

de buscar uma assistência de enfermagem qualificada e contribuir para a redução no número de 

casos da sífilis em gestante. Utilizou-se como método um estudo retrospectivo secundário no 

formato de Revisão Integrativa. Esse método foi direcionado por seis fases: 1ª fase: Elaboração 

da pergunta norteadora; 2ª fase: busca ou amostragem na literatura; 3ª fase: coleta de dados; 4ª 

fase: análise crítica dos estudos incluídos; 5ª fase: discussão dos resultados; 6ª fase: 

apresentação da revisão integrativa. Dos artigos selecionados, a idade prevalente das mulheres 

acometidas por sífilis foi de 20-34 anos, com ensino fundamental incompleto, de cor parda, 

ocupação pouco ou não remunerada e possuíam união estável. O perfil obstétrico demonstrou 

que as gestantes diagnosticadas com a doença tiveram pelo menos um aborto e que, apesar da 

importância da variável, apenas cinco estudos fizeram citação. Em relação ao perfil, assistencial 

nota-se que as gestantes iniciaram o pré-natal no segundo trimestre, receberam tratamento 

inadequado, a maioria dos parceiros não foram tratados e o medicamento de escolha foi a 

Penicilina Benzatina. Com a súmula dos resultados, dados conclusivos sugerem a fragilidade e 

as dificuldades enfrentadas na Atenção Básica em promover um ambiente social saudável, 

necessário à promoção da saúde no que diz respeito ao combate da sífilis gestacional. Portanto 

sugerem-se novos estudos com dados primários para complementar as informações 

encontradas, tendo em vista a qualificação da atenção à saúde da mulher e ao controle da doença 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A sífilis é uma infecção sexualmente 

transmissível (IST) causada pela bactéria 

Treponema pallidum, gram-negativa, do 

grupo das espiroquetas, descoberta em 

1905, tem caráter sistêmico com evolução 

crônica, porém, curável (KOMKA, 2007; 

CAVALCANTE et al. 2012; BRASIL, 

2015). 

A doença acomete indivíduos com 

vida sexual ativa incluindo gestante, pois 

além da transmissão sexual, pode ocorrer 

verticalmente quando a gestante não realiza 

o tratamento ou o realiza inadequadamente. 

Nesse caso a bactéria penetra a barreira 

transplacentária ocasionando sua forma 

congênita. A transmissão vertical da sífilis 

pode manifestar-se em qualquer período 

gestacional ou durante o parto causando 

inúmeros prejuízos para a saúde da gestante 

e concepto. Essa realidade infere-se em 

taxas de morbimortalidade perinatal e 

possui relevância significativa entre os 

problemas mais frequentes de saúde pública 

em todo o mundo, apesar de tratamento 

eficaz e de baixo custo (BRASIL, 2006; 

SCHMEING, 2012; MOREIRA et al., 

2017; BRASIL, 2018a). 

A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) calcula que diariamente possa 

apresentar mais de um milhão de ocorrência 

de casos de IST no mundo. Dentre esses 

casos um milhão de gestantes são 

contaminadas por sífilis por ano, 

acarretando em mais de 300 mil mortes 

fetais e neonatais, colocando em risco de 

morte prematura mais de 200 mil crianças 

(OMS, 2015; BRASIL, 2017). 

No Brasil em 2016, foram 

notificados 87.593 casos de sífilis 

adquirida, 42% dos casos de sífilis foram 

em gestantes e 20.474 casos de sífilis 

congênita, entre eles, 185 óbitos, dados 

esses com maior proporção de notificação 

na região Sudeste. Vale ressaltar que o 

grande número de casos registrados da 

doença pode ser reflexo de melhorias 

ocorridas no Sistema de Vigilância 

Epidemiológica e acesso ao diagnóstico, 

contudo, esses fatores não são suficientes 

para explicar o caráter epidêmico da 

infecção no país (BRASIL, 2017). 

A notificação compulsória da sífilis 

em gestantes foi instituída em todo 

território nacional por intermédio da 

Portaria Ministerial nº 33, de 14 de julho de 

2005. Em 19 de outubro de 2016, pela 

portaria nº 2.012, é preconizado que a 

gestante no momento da sua internação 

durante os procedimentos destinados à 

realização do parto deva realizar o teste 

treponêmico ou o não treponêmico, que é 

destinado ao diagnóstico da sífilis na 

parturiente (BRASIL, 2016a; BRASIL, 

2018a). 
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As ações de saúde desenvolvidas 

durante a atenção ao pré-natal e parto, 

devem dar cobertura a toda população de 

gestantes, assegurando o acompanhamento, 

a continuidade no atendimento e avaliação. 

Seus objetivos são de prevenir, identificar 

e/ou corrigir as intercorrências maternas 

fetais, bem como instruir a gestante em 

relação à gravidez, parto, puerpério e 

cuidados com o recém-nascido (NETO et 

al., 2009; BRASIL 2013). 

         A qualidade da assistência à 

gestação no pré-natal e parto, o controle da 

doença pela a triagem sorológica ou teste 

rápido, assim como, o tratamento adequado 

de gestantes e parceiros são indicados pelas 

literaturas como fator determinante no 

controle e redução das taxas de transmissão 

vertical da sífilis (MAGALHÃES et al.; 

2011; BRASIL, 2017). 

A enfermagem está diretamente 

relacionada à prestação de um atendimento 

integral à gestante durante o pré-natal, uma 

vez que conforme protocolo ministerial a 

Lei do Exercício Profissional, n° 7.498/86, 

prever que o enfermeiro deverá realizar o 

pré-natal de baixo risco na Atenção Básica 

(AB), por meio de consulta de enfermagem, 

com a finalidade de proporcionar condições 

de promoção à saúde da gestante e na 

qualidade de vida (COFEN, 2017; 

BRASIL, 2013; COSTA, 2013). 

A Portaria 2.488 de 21 de outubro de 

2011 do Ministério da Saúde (MS) 

estabelece que o enfermeiro está apto a 

realizar consulta de enfermagem, 

procedimentos, atividades em grupo, 

conforme protocolos ou outras normativas 

técnicas estabelecidas pelo gestor federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal. 

Para isso, com atenção às disposições legais 

da profissão, podendo também solicitar 

exames complementares, prescrever 

medicações e, encaminhar quando 

necessário, os usuários a outros serviços 

(BRASIL, 2011a). 

Diante da magnitude e 

prevalência de sífilis em gestantes que 

poderá incidir no aumento de casos de 

sífilis congênita e morbimortalidade fetal 

e infantil, faz-se necessários avanços no 

controle e redução dos casos de sífilis, 

mesmo considerando as campanhas, 

projetos e programas já implantados pelo 

MS. Pretende-se, assim, com este 

trabalho analisar o perfil epidemiológico 

e assistencial das sífilis em gestantes.  

Para tanto, a pesquisa possui 

como objetivo específico investigar as 

publicações brasileiras acerca do tema, 

pois se acredita que conhecer o padrão 

brasileiro de casos da sífilis e as 

publicações a respeito do tema poderá 

inferir em ações de prevenção e 

promoção de saúde, em busca de uma 

assistência de enfermagem qualificada no 

pré-natal, a fim de reduzir o número de 

casos da sífilis em gestante e recém-
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nascidos e conhecer as lacunas que 

abarcam esta temática nos estudos já 

realizados poderá contribuir com novos 

estudos que busquem abordagens mais 

complexas que resultem em práticas 

assistenciais mais seguras.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo 

secundário de revisão integrativa da 

literatura, com abordagem quanti-

qualitativa, um método de pesquisa que 

viabiliza uma avaliação crítica e síntese do 

conhecimento de pesquisas já realizadas. 

Essa permite a inclusão de estudos 

experimentais e não experimentais para 

uma completa análise do fenômeno e 

aplicabilidade dos resultados de estudos 

significativos na temática proposta. Com 

isso, proporciona-se a atualização a respeito 

do assunto, utilizando dados relevantes em 

diferentes momentos e lugares. O produto 

final é o conhecimento atual do tema 

investigado, identificando lacunas que 

direcionarão o desenvolvimento de 

pesquisas futuras (SOUZA, SILVA, 

CARVALHO, 2010, SOUZA et al., 2017). 

A revisão integrativa com seu 

caráter metódico é direcionada por seis 

fases, a saber: 1ª fase: elaboração da 

pergunta norteadora; 2ª fase: busca ou 

amostragem na literatura; 3ª fase: coleta de 

dados; 4ª fase: análise crítica dos estudos 

incluídos; 5ª fase: discussão dos resultados; 

6ª fase: apresentação da revisão integrativa 

(SOUZA, SILVA, CARVALHO, 2010, 

SOUZA et al., 2017). 

Na 1ª fase foram estabelecidas as 

seguintes perguntas de investigação: qual o 

perfil epidemiológico e padrão assistencial 

das gestantes com sífilis? Quais são e como 

se apresentam as literaturas que inferem 

respostas à temática do perfil 

epidemiológico e assistencial de gestantes 

com sífilis? 

A 2ª fase ocorreu por meio de buscas 

em periódicos publicados nos últimos 10 

anos, entre os anos de 2010 a 2019, em 

estudos nacionais com idioma Português. 

Os descritores utilizados foram: sífilis, 

gestantes e perfil epidemiológico, 

combinados entre si. Optou-se por artigos 

indexados nas bases de dados: Scientific 

Eletronic Library Online – SCIELO, 

Biblioteca Virtual da Saúde – BVS e 

Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, por 

apresentarem o maior número de 

publicações. Foram encontrados um total de 

88 artigos, que após leitura de títulos, 

resumos e estabelecido os critérios de 

inclusão/exclusão como: idioma, presença 

dos descritores no título ou resumo, foram 

excluídos 76 artigos por duplicidade em 

base de dados e ausência dos critérios pré-

definidos. Utilizado neste estudo o total de 

12 artigos. 
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Na 3ª fase os dados coletados foram 

organizados em tabela do Word que incluiu: 

ano de publicação, base de dados 

encontrados, autor, objetivos propostos, 

título do artigo, metodologia utilizada, 

amostra do estudo, resultados e conclusão. 

Tais procedimentos possibilitaram a 

definição da categorização definida e 

utilizada neste estudo, como: perfil da 

gestante: idade, escolaridade, raça/cor, 

ocupação e situação conjugal; perfil 

obstétrico: abortamento e perfil 

assistencial: número de consultas e início 

do pré-natal além de tratamento da gestante 

e do parceiro. A base de dados que maior 

representou os artigos encontrados foram 

SCIELO e CAPES com 67% em 

duplicidade. Isso ressalta a importância 

dessas fontes, no entanto, deve-se 

considerar a fonte BVS para estudos 

relacionados, por apresentar também um 

número considerável de publicações. Vale 

ressaltar que 84% dos artigos foram 

publicados em revistas com Qualis1 A2 e 

B2. 

Após a organização dos dados em 

tabela e categorização, foi possível a 

elaboração da 4ª fase que inclui a 

apresentação e análise críticas dos 

resultados encontrados nos estudos 

incluídos. Foi possível observar 

publicações em 50% dos anos analisados 

com destaque para os anos de 2016 e 2017 

com 68% das publicações. O aumento no 

número de pesquisa nos anos citados, 

possivelmente, está relacionado às elevadas 

taxas de sífilis em gestantes notificadas, 

uma vez que, no ano 2011 a junho de 2016 

houve uma elevação nos casos chegando a 

129.757, aumento de aproximadamente 

326%, comparado aos anos de 2005 a 2010 

em que foram notificados apenas 39.789 

casos (BRASIL, 2016b). 

Na 5ª fase, foram feitas as 

discussões destas categorias: perfil da 

gestante, perfil obstétrico e perfil 

assistencial. Após isso, foi realizada nova 

revisão da literatura incluindo boletim 

epidemiológico da sífilis, livros de 

epidemiologia, portarias ministeriais, 

parecer do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) e artigos, para além 

dos periódicos com período temporal, 

analisados e estabelecidos. A seguir, a 6ª. e 

última fase metodológica com a síntese e 

análise dos trabalhos analisados.  
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Quadro 1 - Síntese e análise dos dados  

 3 RESULTADOS 

 

 
PERFIL VARIÁVEIS ARTIGOS RESULTADOS/CONCLUSÃO 

       

Faixa Etária 

I; II; III; IV; V; 

VI; VII; VIII; 

IX; X, XI; XII. 

 A maioria dos estudos apresentados faz referência à faixa etária predominante entre 20 e 34 anos, exceto o artigo XI que apresenta diretamente 

a média de 23,8 anos. A faixa etária da gestante é um importante condicionante de saúde, pois traça um perfil em que as ações devem ser 

centradas, mulheres jovens em fase reprodutiva são as mais acometidas por sífilis.  

 

Escolaridade 

I; II; III; IV; V; 

VI; VII; VIII; 
IX; X; XI; XII. 

Em relação à escolaridade, todos os artigos corroboram com o mesmo resultado, sendo a maioria das gestantes com perfil de baixa escolaridade 

entre ensino fundamental completo ou incompleto. A variável escolaridade demonstra que quanto menor os anos de estudos, maior a 
vulnerabilidade e menor a compreensão dos sinais e sintomas da doença e a importância da adesão ao tratamento.  

 
Raça 

 
II; III; IV; V; 

VII; VIII; IX. 

Dos 12 estudos selecionados, apenas sete apresentam a variável raça/cor, sendo a raça parda predominante em todos esses. A cor parda 
geralmente é apresentada em indivíduos com condição socioeconômica menos favorecida e com acesso restrito a saúde de qualidade, porém, a 

doença pode se apresentar independentemente da condição social ou econômica.  

 

Ocupação 

 

III; IV; IX, XII. 

Um baixo número de estudos apresenta a variável ocupação. Em dois artigos referem-se ser gestante do lar, em uma agricultora, em outro se 

destacou a ausência de ocupação remunerada. A variável ocupação está diretamente relacionada à escolaridade. Os estudos apontam que quanto 

menor o grau de estudo, maior a inserção em trabalhos pouco ou não remunerados. 

 

Situação Conjugal 

 

I; IV; XI; 

Dos artigos analisados apenas três apresentam a variável situação conjugal, apontando que a maioria das gestantes com sífilis possuem união 

estável e consideram que a infecção pode ser consequência de relacionamentos com parceiros anteriores ou extraconjugais. 
  

 
 

 

Abortamento 

 

 
 

 

I; IV; VI; XI, 

XII. 

Apesar da importância da variável abortamento, apenas cinco estudos a citam. Esses apontam que a maioria das gestantes estudadas teve pelo 

menos um aborto. A infecção da sífilis durante a gestação é um agravo para o concepto, pois a gestante quando não é tratada adequadamente 

pode acarretar em abortos, prematuridade, natimortalidade e óbito neonatal. E compreender esse histórico na gestante infere em práticas mais 

atentas e seguras na prevenção de abortamentos provocados por sífilis.  

  

Consultas de Pré-

Natal 

 

I; II; III; IV; IX; 

X; XI; XII. 

Somente os estudos I e IV fazem referência ao número de consulta de pré-natal superior a seis, os demais artigos apenas citam se as gestantes 

fizeram alguma consulta no decorrer da gestação. Vários são os fatores que influenciam a qualidade do pré-natal. O número de consultas é um 

deles, sendo que o recomendado pelo MS é que essas sejam de no mínimo seis. 

 

Início do Pré-Natal 

 

I; IV; XII.  

Os artigos I, IV e XII investigam a variável referente ao início do pré-natal e apontam que esse serviço ocorre de maneira tardia e, geralmente, 

iniciado no segundo trimestre gestacional. O período que se inicia o pré-natal é primordial para detecção de ISTs e realização precoce do 
tratamento, pois propicia o aumento de sua efetividade. 

 
Tratamento da 

gestante 

 
I; II; III; IV; VI; 

IX; XII. 

O tratamento das gestantes é mencionado em sete artigos, classificando-o como inadequado. A eficácia do tratamento está diretamente ligada à 
identificação correta da fase clínica da doença e escolha terapêutica adequada de acordo com seu estágio de evolução, além de outros critérios. 

 

Tratamento do 

Parceiro 

 

I; II; III; IV; VI; 

IX; X; XII. 

Dos 12 artigos, oito apontam que os parceiros não realizaram o tratamento, os demais não citam esta variável.  O tratamento do parceiro interfere 

diretamente na efetividade do tratamento da gestante uma vez que impede sua reinfecção. Apesar de sua importância, os estudos analisados 

apontam que a adesão do parceiro não é efetiva. 

 

Medicamento de 

escolha 

 

II; III; V; IX; 

XII. 

Dos 12 artigos apenas cinco fazem referência ao medicamento e apontam a penicilina como primeira escolha de tratamento. A aplicação de 

qualquer terapia não-penicilina, ou penicilina incompleta é considerado inadequado, entretanto, mesmo os artigos apontando que esse 

medicamento foi o escolhido, não se pode afirmar que esse foi eficaz, já que depende de outros fatores, como: tratamento completo, adesão do 
parceiro ao tratamento e dose certa para a cada fase da doença. 

A 

S 

S 

I 

S 

T 

E 

N 

C 

I 

A 

L 

G 

E 

S 

T 

A 

N 

T 

E 

Fonte: Tabela de artigos estudados - (CAMPOS et al., 2010; TAVARES et al., 2012; COSTA et al., 2013; LAGO, 2016; BARBOSA et al., 2017; CAVALCANTE; PEREIRA; 

CASTRO, 2017; DANTAS et al., 2017; LIMA et al, 2016; MACIEL et al., 2017; MOREIRA et al., 2017; SARACENI et al., 2017; PADOVANI, 2018). 
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4 DISCUSSÃO 

  

Entende-se que os estudos que 

abarcam os indicadores que definem o perfil 

epidemiológico como: sexo e idade, além 

dos dados acerca da situação 

socioeconômica como, escolaridade e 

ocupação, são essenciais. Isso porque, 

permitem apreender aspectos relativos à 

dinâmica populacional em relação aos 

fatores estreitamente vinculados às 

condições que propiciam o aparecimento, 

propagação e permanência de doenças ou 

agravo em uma determinada região. 

Somente a partir do processo com os dados 

citados é que a compreensão acerca de 

tendências, padrões e comportamentos de 

doenças ou agravos à saúde, poderá 

desencadear intervenções efetivas a serem 

implementadas de maneira oportuna e 

otimizadas (MEDRONHO, 2009). A 

seguir, a apresentação das discussões e 

percepções relativas às variáveis analisadas 

e/ou omitidas nos estudos verificados. 

 

4.1 PERFIL DA GESTANTE COM 

SÍFILIS 

 

Em relação ao perfil da gestante, a 

sífilis não é uma doença que afeta 

exclusivamente um determinado grupo 

populacional, pode infectar mulheres 

pertencentes a todas as idades reprodutivas, 

demonstrando a prática do sexo 

desprotegido independente da faixa etária. 

O maior número de notificação de casos 

ocorre entre as mulheres de 20 a 34 anos, 

conforme resultado apresentado acima. Tal 

achado pode ser justificado pelo fato de ser 

esse o auge da fase reprodutiva, devido um 

maior número de gestações nessa faixa 

etária (XIMENES et al., 2008; COSTA, 

2013; SILVA et al., 2016; MOREIRA et al., 

2017). 

Segundo o Boletim Epidemiológico 

da Sífilis de 2018, no Brasil nos anos de 

2005 a 2017, observou-se que 52% das 

gestantes diagnosticadas com sífilis 

encontravam-se na faixa etária de 20 a 29 

anos, 24,7% de 15 a 19 anos e 19,8% de 30 

a 39 anos o que corrobora com os achados 

analisados no quadro acima. O fator idade 

se apresenta de formas distintas em 

decorrência do tempo, em que se pode 

observar uma mudança no perfil idade da 

gestante com sífilis, pois em 2005 a faixa 

etária predominante de sífilis em gestante, 

era entre 30 e 39 anos e, em 2011, a idade 

prevalente de sífilis em gestantes era de 15 

a 19 anos (BRASIL, 2018b). Há 

necessidade de estudos comparativos que 

avaliem a faixa etária predominante da 

sífilis proporcional ao número de grávidas 

em determinado território e período 

temporal, possibilitando, assim, estabelecer 

de forma mais fidedigna qual faixa etária 

apresenta-se com maior vulnerabilidade.  
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 A baixa escolaridade pode ser 

considerada um desafio para a Saúde 

Pública, além de ser um marcador de risco 

para exposição às ISTs. Espera-se que 

quanto maior o nível de instrução da 

população melhor serão as atitudes tomadas 

para manter-se saudável (CAVALCANTE; 

PEREIRA; CASTRO, 2017; MOREIRA et 

al., 2017). 

 O boletim epidemiológico da Sífilis 

(2018b) em relação ao nível de 

escolaridade, afirma que 53,1% das 

mulheres que foram notificadas não tinham 

o ensino médio completo e 20,7% 

completaram, no mínimo, o ensino médio 

(BRASIL, 2018).  Nos estudos destacados 

acima, o quadro se apresenta ainda mais 

preocupante, pois todos os estudos fazem 

referência à escolaridade entre ensino 

fundamental completo e incompleto. 

É de suma importância a 

compreensão adequada das gestantes em 

relação à doença, a prevenção e o 

tratamento, para garantir um 

acompanhamento adequado e eficiente. O 

nível educacional poderá inferir 

diretamente na sua percepção da saúde e na 

melhor compreensão dos sinais e sintomas 

da sífilis. A baixa escolaridade e a falta de 

conhecimento em relação à sífilis reforçam 

a necessidade da criação de abordagens a 

respeito da doença. Faz-se necessário a 

implementação de medidas para tornar as 

condições de assistência pré-natal mais 

adequadas (SILVA et al., 2010; CUNHA, 

2015). 

Nos estudos selecionados, a raça 

parda é a que apresenta maior prevalência 

entre as gestantes portadoras de sífilis. 

Dado esse confirmado em diversos boletins 

epidemiológicos que apontam maior 

porcentagem das gestantes diagnosticadas 

com a infecção eram pardas, seguidas por 

brancas e pretas. Quando considerada a 

classificação "negra", que corresponde às 

mulheres pretas e pardas, o percentual passa 

para 61,2%. Observa-se uma melhora 

significativa no preenchimento da variável 

em questão nas notificações (BRASIL, 

2010; BRASIL, 2011b; BRASIL, 2012; 

BRASIL, 2015c; BRASIL, 2016b; 

BRASIL, 2017; BRASIL, 2018b).   

Para Campos (2011) e Moreira et al. 

(2017), a maioria da população se declara 

parda ou negra, seguindo o padrão nacional 

de população miscigenada como a 

brasileira. Dessa forma as múltiplas 

interpretações limitam uma análise 

fidedigna da dimensão étnico-racial da 

doença, considerando que os indivíduos 

com parte de sua ascendência africana, afro-

brasileira, e/ou de ascendência indígena, 

podem identificar-se como de cor/raça 

parda.  

 Em relação à variável ocupação, 

apesar de ter característica socioeconômica, 

optou-se por indexá-la ao perfil da gestante 

devido à ausência de dados que permitam 
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traçar o perfil socioeconômico nos estudos 

analisados, tais como, condições de 

moradia e renda familiar. Moreira et al. 

(2017) faz relação entre ocupação e 

escolaridade e infere que quanto menor o 

nível de instrução, menor a chance de 

conseguir um emprego com boa 

remuneração. 

Desse modo, a faixa etária, a baixa 

escolaridade, raça/cor parda e ausência de 

ocupação não remunerada da gestante são 

importantes condicionantes de saúde. De 

maneira específica, tais variáveis 

determinam a construção de um ambiente 

social, econômico e afetivo propiciando 

uma exposição ao risco de adoecimento e 

morte, quando associados à sífilis. Assim, 

as desigualdades socioeconômicas, déficit 

na educação e aos serviços de saúde no 

Brasil são configurados como estruturantes 

da vulnerabilidade relacionada à IST. 

(RUFINO et al, 2016; BARBOSA, 2017; 

PADOVANI, 2018). Isso porque, 

constantemente, esse é o perfil de pessoas 

com uma condição socioeconômica menos 

favorecida e com menor acesso à saúde de 

qualidade. Entretanto, não se pode afirmar 

que a doença em questão seja uma condição 

de risco exclusivamente de populações mais 

carentes, ao contrário, independentemente 

da condição econômica ou social, todos 

podem adquirir a infecção (PADOVANI, 

2018). 

Nos estudos analisados, a maioria 

das gestantes referiram tempo de 

relacionamento significativo com o atual 

parceiro, sendo assim, a sífilis pode ser 

resultado de relacionamentos 

extraconjugais ou ter como fonte de 

transmissão parceiros sexuais anteriores.  

Apesar da transmissibilidade da sífilis por 

contato sexual estar relacionada à fase da 

infecção e descender ao longo do tempo, é 

possível que ocorra infecção mesmo alguns 

anos após a lesão primária, o que se pode 

justificar teoricamente a presença de 

infecção entre parceiros monogâmicos 

(CAMPOS, 2010).  

 

4.2 HISTÓRICO OBSTÉTRICO: 

ABORTAMENTO E SÍFILIS 

 

Apesar da importância da variável 

abortamento, apenas cinco estudos fazem 

citação. Define-se aborto por sífilis toda 

perda gestacional, ocorrida antes da 22ª 

semana de gestação, ou com peso menor a 

500 gramas, cuja mãe é portadora de sífilis 

e não foi tratada ou foi inadequadamente 

tratada. A doença pode levar ao 

abortamento espontâneo, morte fetal ou 

neonatal, prematuridade e graves danos à 

saúde do concepto, como o 

comprometimento oftalmológico, auditivo 

e neurológico (BRASIL, 2006; 

MAGALHÃES et al, 2011). 
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Campos (2010) afirma que quando a 

sífilis nas gestantes não é tratada, da 

maneira preconizada pelo MS, pode 

desencadear consequências como o aborto, 

prematuridade e natimortalidade. A maioria 

das mulheres infectadas referiu já ter 

adquirido a doença em gestação anterior, o 

que faz pensar em um tratamento 

inadequado ou então em uma reinfecção 

posterior. 

 

4.3 PERFIL ASSISTENCIAL DA   

GESTANTE COM SÍFILIS 

 

       O pré-natal deve ser iniciado no 

primeiro trimestre gestacional, com 

consultas agendadas para que se tenha 

cobertura e acompanhamento capaz de 

produzir um efeito real. O Caderno de 

Atenção Básica n. 32 - Atenção ao Pré-natal 

de Baixo Risco, é recomendado que haja, 

minimamente, uma consulta no primeiro 

trimestre, duas no segundo e três no 

terceiro. Caso isso não ocorra, o 

acompanhamento e a detecção precoce de 

doenças como a sífilis é prejudicado, 

trazendo graves problemas para o binômio 

(ANDREUCCI; CECATTI, 2011, 

BRASIL, 2012).  

Em relação ao número de consultas 

realizadas no pré-natal, os estudos 

analisados não esclarecem adequadamente, 

e somente dois artigos fazem referência à 

realização de mais de seis consultas como 

preconizado pelo MS. Convém ressaltar 

que o cumprimento do que é preconizado 

não garante um atendimento de qualidade à 

gestante. Para Campos (2010) é de suma 

importância a adesão e a utilização dos 

marcadores da qualidade do atendimento, 

no planejamento, na gestão e na elaboração 

de políticas públicas relacionadas à saúde 

materno-infantil. 

Quanto ao tratamento à gestante 

com sífilis, esse só será considerado 

adequado sem a possibilidade de 

reinfecção, se for medicada com penicilina 

G benzatina nas doses que são preconizadas 

para cada fase da infecção, com finalização 

de 30 dias antes do parto. Mesmo que a 

mulher seja tratada da maneira correta, a 

não adesão do parceiro ao tratamento 

implicará em um elevado risco de 

reinfecção da gestante, sendo que deverá ser 

tratado com o esquema terapêutico da 

gestante (CAMPOS, 2010; DANTAS, 

2017). 

Considerando o papel do enfermeiro 

no manejo e controle das ISTs, a lei n° 

7.498, de 25 de junho de 1986, indica que 

cabe ao profissional a prescrição de 

medicamentos estabelecidos em programas 

de saúde pública e em rotina aprovada pela 

instituição de saúde. Com isso, o COFEN 

(Conselho Federal de Enfermagem), afirma 

mediante a nota técnica nº 03/2017, que o 

medicamento em questão pode ser prescrito 
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por enfermeiros (BRASIL, 2011a; 

BRASIL, 1987; COFEN, 2017). 

O MS em 2015, assessorado pela 

Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias (CONITEC), publicou o 

relatório de recomendações n. 150/2015, 

em que se concluiu que a Penicilina 

Benzatina é o medicamento de primeira 

escolha para o tratamento da sífilis, sendo 

que não foi encontrado nenhum outro meio 

que comprovasse o seu efeito no tratamento 

da doença na gravidez. Portanto faz-se 

necessário o uso da Penicilina Benzatina na 

Atenção Primária para o tratamento de 

Sífilis em gestantes e a prevenção da sífilis 

congênita (BRASIL, 2015a; COFEN, 

2017). 

A portaria nº 3.161, de 27 de 

dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, 

estabelece que a Penicilina Benzatina pode 

ser administrada nas unidades de Atenção 

Primária, no âmbito do SUS, sendo que a 

administração poderá ser feita pelo 

profissional enfermeiro se assim estiver 

legitimado, reforçado pela nota técnica 

COFEN CTLN n. 03/2017 (BRASIL, 2011; 

COFEN, 2017). 

    Os estudos apontaram como 

principal causa de inadequação do 

tratamento da gestante é a falta de 

tratamento do parceiro. Os profissionais 

enfrentam uma resistência à adesão do 

tratamento pelo parceiro, pois na maioria 

das vezes essa pode ser relacionada à 

construção histórica supressiva das 

políticas públicas, direcionadas à saúde do 

homem, que desencadeia uma baixa 

procura desse ao serviço de saúde. É 

percebida também a dificuldade do serviço 

em acolher o indivíduo em sua 

singularidade. Para diminuir a incidência de 

sífilis materna, é fundamental tratar 

concomitantemente o parceiro para 

diminuir ou evitar as reinfecções 

(CAMPOS, 2010; DANTAS, 2017; 

MOREIRA et al., 2017).  

Apesar do aumento da cobertura de 

unidades de saúde, das campanhas para um 

adequado pré-natal e tratamento de baixo 

custo, o controle da doença ainda encontra-

se insuficiente apresentando altos índices de 

morbimortalidade intrauterina 

configurando um grave problema de saúde 

pública.  Recomenda-se que as políticas 

públicas sejam reforçadas e focadas na 

melhoria do pré-natal, do atendimento das 

gestantes e parceiros acometidos por sífilis 

e no preparo dos profissionais da saúde. 

Dessa forma garantindo os recursos 

necessários e sugerindo que seja estudada a 

implementação de formas de assegurar a 

notificação de casos diagnosticados e 

tratamento adequado, com planejamento 

estratégico econômico e assistencial, tendo 

como finalidade a melhoria do acesso e 

qualidade da assistência (MAGALHÃES et 

al., 2011; ARAÚJO et al., 2012; LIMA et 
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al, 2013; CAVALCANTE, 2012; 

MENEGHETTE et al., 2016).   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo analisou e discutiu 

publicações científicas, relacionada ao 

perfil epidemiológico e assistencial de 

gestantes com sífilis. A busca culminou 

com um total de doze artigos com 

metodologias variáveis, cuja análise visou 

atender e responder às nuances objetivadas 

inicialmente. As metodologias 

diversificadas para análise do perfil 

epidemiológico das gestantes com sífilis 

nos estudos selecionados divergem da 

proposta de revisão integrativa, o que se 

torna relevante este estudo, a fim de 

formular o pensamento crítico no que 

circunda as lacunas deixadas pelos estudos 

anteriores.  

Os dados referentes ao perfil 

epidemiológico e assistencial da gestante 

com sífilis conjugam com a maioria dos 

dados encontrados nas fichas de notificação 

da gestante com sífilis, como: idade, 

escolaridade, raça, ocupação, além de dados 

referentes ao tratamento da gestante e 

parceiro. Poucos estudos fazem referência a 

outras variáveis como histórico obstétrico 

com ênfase para histórico de abortamento 

na gestante. 

A análise dos artigos traz reflexões 

importantes, principalmente, no que tange à 

idade das gestantes, pois se questiona se de 

fato a idade 20 a 34 anos representa o grupo 

de maior vulnerabilidade, pois se acredita 

que estudos mais complexos, comparativos 

e proporcionais ao número de grávidas 

possa determinar a faixa etária com maior 

número de casos. 

Outro dado que se faz necessário 

repensar que foi observado divergências na 

escolaridade encontrada nos artigos com o 

boletim epidemiológico brasileiro. Quanto 

ao perfil assistencial, os tratamentos 

adequados da gestante e do parceiro ainda 

são um problema no controle e redução dos 

casos de transmissão vertical, o que pode 

propor reflexões quanto à qualidade da 

assistência prestada no pré-natal, 

especialmente, na busca ativa e precoce dos 

casos e parceiros.  

A sífilis na gestação e a sífilis 

congênita continuam sendo um desafio à 

prevenção e ao controle da doença. Sugere-

se que os resultados trazidos neste estudo 

sejam confrontados com a prática das várias 

unidades que prestam assistência pré-natal. 

O impacto das informações aqui fornecidas 

poderá ajudar a formular ações que visem à 

melhoria da qualidade da atuação do 

profissional e estudos de outros dados que 

contribuem para a determinação de casos 

vulneráveis, a partir de dados como perfil 

socioeconômico, demografia, dados da 

história obstétrica e impactos gerados pela 
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infecção à gestante, em diferentes 

contextos: social, psicológico e familiar. 

 

PROFILE OF PREGNANT WOMEN DIAGNOSED WITH SYPHILIS: an 

integrative review 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to study the epidemiological and care of syphilis in pegnant women 

registered and published in Brazilian literature. Syphilis is a sexually transmitted infection 

caused by Treponema pallidum bacterium, which affects individuals with active sex life 

including pregnant women. The vertical disease transmittion can occur in any gestational period 

or even during delivery. The nurse is responsible for providing integral and qualified care for 

the pregnant women throughout prenatal. This way, it seeks a qualified nursing care and 

contribute to the reduction in the number of cases of syphilis in pregnant women. It was used 

as method a retrospective secondary study in the Integrative Review format. This method was 

directed by six phases: phase one : guiding question elaboration: phase two : search or sampling 

in the literature; phase three:data collect ; phase four: critical analysis of included studies;  phase 

five: discussion of results; phase six: presentation of the integrative review. From selected 

articles,the prevalence of syphilis in women was 20 to 34 years old, with incomplete Elementary 

School, brown skin, unpaid or low salary occupation and they had a stable union. The obstetric 

profile showed that diagnosed pregnant women with this disease had at least one abortion and, 

despite the importance of variable , only five studies mentioned that. In relation to the care 

profile, it was noticed that the pregnant women started prenatal in the second quarter, they 

received inadequate treatment, most part of the partners were not treated and the drug chosen 

was Benzathine Penicillin . With the results summary, conclusive data suggest that the fragility 

and difficulties faced in Basic Care to promote a healthy social environment, it is necessary to 

promote health in regard to combat gestational syphilis. Therefore, new studies are suggested 

with primary data to complement the information found, with a view to qualifying women’s 

health care and disease control. 
 

Key words: Syphilis. Pregnant Women. Epidemiological Profile. 
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