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SÍFILIS CONGÊNITA E A RELAÇÃO COM A ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL: UMA
REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

RESUMO: A sífilis é uma doença infecciosa que pode ser transmitida por via vertical, sendo deste
modo, caracterizada como sífilis congênita. Cabe mencionar que a incidência da sífilis congênita
pode estar relacionada com a assistência pré-natal. Frente a isto, este estudo objetivou analisar as
publicações científicas relacionadas à sífilis congênita e à assistência pré-natal. Tratou-se de uma
pesquisa de revisão narrativa da literatura realizada nas bases de dados Scientific Eletronic Library
Online, periódico da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior e Google
acadêmico. Utilizou-se dos descritores em ciências da saúde: sífilis congênita, assistência pré-natal,
transmissão vertical e como critérios de inclusão: artigos publicados de 2000 a 2017. Foram
selecionados 15 estudos publicados entre 2005 a 2016, sendo complementados com materiais
divulgados pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, no qual a análise crítica dos
estudos possibilitou concluir que a assistência do pré-natal possui relação com a transmissão da
sífilis congênita, e que falhas no diagnóstico e a falta de tratamento da doença expõem a gestante à
transmissão da sífilis congênita. Além disso, ressalta-se que a doença pode causar consequências a
gestante/puérpera e recém-nascido. Sendo assim faz-se necessário o compromisso dos gestores e
profissionais para efetivação de um pré-natal de qualidade, visando a promoção da saúde e
prevenção da sífilis congênita.
Palavras-chave: Sífilis-Congênita. Assistência pré-natal. Transmissão vertical.

CONGENITAL SYPHILIS AND THE RELATIONSHIP WITH PRE-CHRISTMAS
ASSISTANCE: A NARRATIVE REVIEW OF THE LITERATURE

ABSTRACT: Syphilis is an infectious disease that can be transmitted vertically, thus being
characterized as congenital syphilis. It should be mentioned that the incidence of congenital syphilis
may be related to prenatal care. In view of this, this study aimed to analyze the scientific
publications related to congenital syphilis and prenatal care. It was a research of narrative revision
of the literature carried out in the databases Scientific Electronic Library Online, periodical of the
Commission of Improvement of Personnel of the Superior Level and google academic. We used the
descriptors in health sciences: congenital syphilis, prenatal care, vertical transmission and as
inclusion criteria: articles published from 2000 to 2017. Fifteen studies published between 2005 and
2016 were selected and supplemented with materials published by the Ministry In which the critical
analysis of the studies made it possible to conclude that prenatal care is related to the transmission
of congenital syphilis, in which defects in the diagnosis and treatment of the disease expose the
pregnant woman to the transmission of congenital syphilis. In addition, it is emphasized that the
disease can cause consequences to the pregnant / puerperal and newborn, thus, it is necessary the
commitment of the managers and professionals to carry out a prenatal of quality aiming at the
promotion
of
health
and
prevention
of
congenital
syphilis.
Keywords: Congenital syphilis. Prenatal care. Vertical transmission.
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1 INTRODUÇÃO

A sífilis é uma doença infecciosa de origem sistêmica causada pela bactéria Treponema
pallidum. Com o decorrer dos anos, se não for tratada pode evoluir para um quadro crônico com
complicações irreversíveis, constituindo um grave problema de saúde pública (BRASIL, 2016).
As manifestações clínicas da sífilis são compostas por fases distintas, sendo classificadas em
sífilis primária, secundária, estágio de latência e terciária, podendo ser diagnosticada após a terceira
semana de infecção. Em relação à sífilis primária, esta se manifesta através de lesões que são
chamadas de cancro duro, o qual aparece por volta de 21 dias após a infecção. A sífilis secundária
ocorre com a propagação de Treponemas pelo corpo, onde as manifestações se iniciam entre 4 e 8
semanas após o cancro, essas lesões são caracterizadas por erupções cutâneas morbiliformes sem
prurido, em seguida podem surgir alopecia, lesões como adenopatia, condiloma e pápulas palmo
plantar. No caso do estágio de latência da sífilis, mesmo não apresentando sinais e sintomas ela
ainda é potencialmente transmissível (BRASIL, 2010). Já a sífilis terciária pode manifestar-se anos
ou até décadas após a infecção, não acometendo exclusivamente a pele, podendo atingir também
alguns órgãos internos, como cardiovascular, ósseo e neurológico (BRASIL, 2015a).
Destaca-se que a sífilis pode ainda ser classificada em recente quando se apresenta no
primeiro ano de desenvolvimento, e tardia quando se desenvolve após um ano de infecção
(BRASIL, 2010).
Em relação à transmissão, a sífilis pode ser transmitida através de relações sexuais
desprotegidas, transfusão sanguínea, transplante de órgãos e por via vertical (LIMA et al, 2013). No
entanto, o Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis, elaborado em 2016 pelo Ministério da
Saúde, ressalta que a doença é transmitida predominantemente pelas vias sexuais e verticais
(BRASIL, 2016).
Entende-se por via vertical a transmissão da sífilis da mãe para o feto durante o período
gestacional, ou ao bebê durante o parto, ocorrendo devido a não realização do diagnóstico precoce
ou a não adesão ao tratamento, A infecção do bebê por via vertical é denominada sífilis congênita
(BRASIL, 2006).
É válido enfatizar que o diagnóstico de sífilis congênita consiste na realização de diversos
exames, dentre eles: microscopia, sorologia não-treponêmica (VDRL, FTA-abs, MHA-Tp), raio-x e
exame do líquido cefalorraquidiano (BRASIL, 2006). Deste modo, o recém-nascido da puérpera
portadora de sífilis gestacional não pode ser diagnosticado com sífilis congênita, necessitando da
realização do diagnóstico, visto que o tratamento efetivo durante o período gestacional, pode evitar
a transmissão vertical (HEBMILLER, FIORI, LAGO, 2015).
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Em relação à incidência da doença, com base nas estimativas do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS, no Paraná entre 2007 a 2012, foram
confirmados 2.165 casos de sífilis em gestantes. Já em relação a sífilis congênita, no mesmo
período, foram confirmados 967 casos, totalizando 44,66%, apresentando assim uma incidência
elevada de sífilis congênita no Estado do Paraná (BRASIL, 2015b).
Segundo os dados do boletim epidemiológico sobre sífilis do Ministério da Saúde, emitido
em 2015, os números são preocupantes, onde destaca que no ano de 2004 notou-se um índice de 1,7
casos de sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos. Já no ano de 2013 teve um aumento alarmante,
subindo mais de 100%, atingindo 4,7 casos (BRASIL, 2015b).
Cabe ressaltar que a sífilis é uma doença, que vem apresentando elevação quanto aos índices
de transmissibilidade, tanto é que, em apenas 10 anos, o registro foi de 46.530 casos (BRASIL,
2009). Salienta-se que quando não identificada e tratada precocemente, a mãe poderá transmitir a
doença para criança e acarretar complicações para ambos (BRASIL, 2006). Assim, lembrando que a
sífilis gestacional tratada pode prevenir a sífilis congênita, pode-se destacar que os casos da doença
estão relacionados com a deficiência da assistência pré-natal em relação ao diagnóstico precoce e
tratamento em tempo oportuno (BRASIL, 2010).
Controlar a sífilis congênita consiste em uma luta desafiadora para os profissionais da saúde,
visto que capacitar os profissionais que fornecem assistência pré-natal poderia reduzir a
morbimortalidade de gestante e recém-nascidos.
Frente à problemática da sífilis congênita, destaca-se a importância da realização de estudos
a fim de evidenciar e descrever sobre a sífilis congênita, sua evolução e complicações, com o
objetivo de sensibilizar gestores e profissionais para a capacitação e aperfeiçoamento da assistência
pré-natal na atenção primária à saúde (APS) garantindo assim, uma atenção de qualidade à gestante,
visando a prevenção de doenças através do diagnóstico precoce, bem como o tratamento em tempo
oportuno que seriam medidas de prevenção para a sífilis congênita. Assim, este estudo objetiva
analisar as publicações científicas relacionadas com à sífilis congênita e a assistência pré-natal.
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2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de revisão narrativa da literatura sobre a sífilis congênita e a
assistência pré-natal. É válido ressaltar que a revisão narrativa visa apresentar e discutir sobre um
assunto, através da análise de estudos já publicados, constituindo um importante mecanismo de
educação permanente, proporcionando ao leitor atualizar o conhecimento sobre a temática
(ATALLAH, 2005).
O presente estudo baseia-se na questão norteadora: O que tem sido publicado na produção
científica sobre a sífilis congênita e sua relação com a assistência pré-natal? Destacando que para
realização da busca dos estudos, foram utilizadas as combinações dos seguintes descritores em
ciências da saúde - DeCS: sífilis congênita, assistência pré-natal, transmissão vertical.
A pesquisa dos estudos foi realizada nas bases de dados: Scientific Eletronic Library Online
- Scielo, periódico da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior - CAPES e
Google acadêmico.
Foram utilizados como critérios de inclusão: artigos publicados de 2000 a 2017 que
abordavam a sífilis congênita e a assistência pré-natal. Como critério de exclusão foram utilizados
artigos não disponibilizados gratuitamente na íntegra.
Após a busca dos estudos, os mesmos foram analisados criticamente de acordo com o
objetivo proposto e critérios estabelecidos. Cabe ainda mencionar que o presente estudo foi
complementado com materiais publicados pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da
Saúde.

10
3 RESULTADOS

Utilizando o cruzamento dos DeCS nas bases de dados acima citados, foram encontrados
1.329 artigos, onde foram apresentadas várias duplicações de estudos nas bases de dados. Assim,
após análise dos resumos, verificou-se que apenas 15 artigos estavam de acordo com a questão
norteadora e objetivo proposto.
Pode-se verificar que os estudos selecionados foram publicados entre os anos de 2005 a
2016, sendo que o ano 2013 apresentou uma maior quantidade de publicações, contando com quatro
estudos indexados. Sobre a área de publicação, pode-se salientar que as pesquisas selecionadas
foram indexadas em periódicos da área da saúde e enfermagem.
Em relação aos materiais complementares, destaca-se que foram utilizados 5 manuais do
Ministério da Saúde sobre a temática.

11
4 DISCUSSÃO

A seleção e análise crítica dos artigos na íntegra possibilitaram a elaboração de categorias
descritivas intituladas como: “Assistência pré-natal e sífilis congênita”, “Importância da assistência
pré-natal de qualidade para prevenção da sífilis congênita”.

4.1. Assistência Pré-Natal e Sífilis Congênita

Cabe ressaltar que as gestantes com sífilis podem transmitir a doença ao seu bebê em
qualquer momento da gestação ou parto, o que pode ocasionar graves consequências
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2008).
Segundo o Ministério da Saúde a assistência pré-natal de qualidade é essencial para reduzir a
sífilis congênita, oferecendo assim um diagnóstico precoce e tratamento satisfatório para a gestante,
além de trabalhos educativos visando a prevenção da doença (BRASIL, 2014).
Com intuito de realizar o diagnóstico precoce da sífilis em gestantes e iniciar o tratamento
em tempo oportuno, foi instituído em 2011 através do Programa Rede Cegonha do Ministério da
Saúde a inserção de testes rápidos de sífilis e HIV na assistência pré-natal (BRASIL, 2014).
Corroborando com a melhoria da assistência pré-natal e com o diagnóstico precoce da sífilis o
Paraná instituiu o programa Rede Mãe Paranaense, garantindo às gestantes a realização de testes
rápidos de sífilis, HIV, hepatite B e C, desde a primeira consulta, sendo repetidos em todos os
trimestres gestacionais (PARANÁ, 2016). Isto colabora com a detecção precoce da doença,
proporcionando um tratamento em tempo oportuno e prevenindo complicações como a sífilis
congênita.
É importante mencionar que a sífilis pode ocasionar abortos espontâneos, parto prematuro,
morte fetal e neonatal, lesões cutâneas, modificações ósseas, surdez, bloqueios no aprendizado entre
outros (COFEN, 2017; SOUZA; SANTANA, 2013), o que reforça a necessidade da prevenção da
doença e o início do tratamento em tempo oportuno a fim de prevenir a sífilis congênita.
Cabe ressaltar que a sífilis congênita é uma infecção evitável ao recém-nascido que possui
relação direta com a assistência pré-natal, pois um pré-natal efetivo é capaz de identificar fatores de
risco antecipadamente, mediante a realização do diagnóstico precoce e tratamento em tempo
oportuno, prevenindo consequentemente a transmissão da sífilis da gestante para o feto,
complicações e a mortalidade materna e fetal (BRASIL, 2012).
Mororó et al (2015) realizaram em seu estudo o levantamento de fatores que podem
interferir no sucesso da erradicação da sífilis congênita, no qual identificaram: a situação
socioeconômica da gestante, a resistência da gestante a adesão ao tratamento da sífilis e o método
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para promover a aceitação da doença. Ressaltaram que na percepção dos enfermeiros a condição
social tem se tornado um empecilho para que aconteça a prevenção da sífilis congênita, não
deixando de salientar sobre a falta de conhecimento da gestante em relação à prevenção das IST’s
bem como riscos e tratamentos. Na maioria dos casos, a sífilis é assintomática, por isso as gestantes
acabam não aceitando que possuem a doença e consequentemente não realizam o tratamento
preconizado.
Ressalta-se ainda como um problema na erradicação da sífilis congênita a não adesão do
parceiro sexual ao diagnóstico e tratamento da sífilis, sendo importante mencionar que os parceiros
das gestantes portadoras de sífilis devem realizar o exame para detecção da doença, bem como
realizarem o tratamento adequado, a fim de não causarem reinfecção à gestante e reforçarem o risco
da transmissão da doença ao feto. Porém, identifica-se que a procura para o diagnóstico e
tratamento dos parceiros sexuais tem sido pequena, pois a assistência pré-natal apresenta
dificuldades quanto à abordagem ao parceiro para incentivá-lo à detecção e tratamento quando
necessário, assim como a sensibilização das gestantes sobre a importância do tratamento do
companheiro para prevenção da sífilis congênita (SANTOS, ANJOS, 2009).
Em relação ao pré-natal, França et al (2015) reforçam que a condição socioeconômica, a
escolaridade, a não adesão ao pré-natal e tratamento, bem como as falhas no pré-natal como
também início tardio e tratamento inadequado são fatores predisponentes a transmissão da sífilis
congênita.
Salientando sobre a sífilis congênita e a assistência pré-natal, o estudo realizado por
Domingues et al (2013) constatou maior prevalência de sífilis em gestantes negras, com baixa
escolaridade e situação econômica, com antecedentes obstétricos de risco, atendidas em unidades de
saúde, porém com início tardio do pré-natal e quantidade de consultas inadequadas. Estes dados
reforçam a relação da sífilis e da assistência pré-natal, pois um pré-natal de qualidade com início
precoce e com, no mínimo, 6 consultas podem reduzir a incidência da sífilis congênita.
Suto et al (2016) identificaram em sua pesquisa que as gestantes diagnosticadas com sífilis
eram jovens e com baixa escolaridade, sendo que estes fatores podem interferir no processo de
assistência pré-natal, pois gestantes com um grau de instrução maior, procuram atendimento com
mais frequência, e seguem as rotinas de pré-natal. O estudo também detectou falhas no tratamento
da sífilis, que, em todos os casos, foi considerado inadequado em relação ao preconizado pelo
Ministério da Saúde, revelando assim um despreparo dos profissionais atuantes na APS,
principalmente o enfermeiro, que afirma possuir dificuldades em relação ao diagnóstico e manejo
da sífilis. Cabe ressaltar que falhas na assistência pré-natal podem ser fatores contribuintes para a
sífilis congênita, visto que o atendimento adequado da gestante pode prevenir a doença.
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Diante da assistência pré-natal, é válido enfatizar sobre a importância do enfermeiro, que
além da realização da consulta de enfermagem no pré-natal, a realização de testes rápidos e a
solicitação de exames, possui um ainda papel fundamental na educação em saúde com orientações
sobre hábitos saudáveis, prevenção de doenças, sensibilização sobre a promoção da saúde, bem
como adesão ao tratamento em casos de pacientes com diagnóstico de sífilis. No entanto, o
enfermeiro deve estar capacitado para o diagnóstico precoce e tratamento, oferecendo à gestante
informações claras (MORORÓ et al, 2015).
Além da atuação do enfermeiro, ressalta-se a importância da equipe multiprofissional, bem
como o apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF aos profissionais da APS para o
manejo da sífilis gestacional e prevenção da sífilis congênita, oferecendo assim, além de apoio aos
profissionais uma assistência de qualidade, integral e resolutiva à gestante (MORORÓ et al, 2015).
Em relação aos conhecimentos dos profissionais da saúde sobre a sífilis gestacional e
congênita, o estudo de Domingues (2013) constatou que apenas 50% dos profissionais possuem
informações sobre a doença, pois os mesmos relataram dificuldades sobre o seu manejo, e também
sobre protocolos e condutas. Ressaltaram ainda a dificuldade em realizar ações que abordem as
IST’s, tornando assim uma problemática para a prevenção das mesmas.
Diante da importância da atuação dos profissionais da APS na prevenção e tratamento da
sífilis, a falta de capacitação dos profissionais da APS torna-se preocupante, visto que o diagnóstico
tardio e o tratamento inadequado da sífilis gestacional podem resultar em sífilis congênita, sendo
assim de extrema importância a educação permanente destes profissionais para o manejo da sífilis.
Além disso, cabe ressaltar a necessidade de medidas efetivas na educação sexual para jovens, a fim
de reduzir o número de parceiros sexuais e a prevenção de IST's e uma gravidez indesejada.
Visando reduzir a incidência da sífilis congênita e considerando sobre a importância da
capacitação dos profissionais da saúde para o manejo da sífilis, o Ministério da Saúde lançou em
2016, com apoio da OMS, a ação nacional de combate à sífilis, com a meta principal de sensibilizar
gestores e profissionais da área da saúde sobre a necessidade da detecção precoce e o tratamento da
sífilis durante o pré-natal a fim de combater a sífilis congênita. Cabe ressaltar como estratégias a
captação precoce da gestante, com início do pré-natal em tempo oportuno, realização do diagnóstico
precoce através dos testes rápidos e início do tratamento em tempo adequado, fortalecendo a
importância das ações de educação em saúde e educação permanente dos profissionais, além de
incentivar principalmente a equipe de enfermagem para administração do fármaco penicilina
benzatina na APS, sendo este o único medicamento eficaz para prevenção da sífilis congênita
(BRASIL, 2016).
Reforçando a importância do tratamento em tempo oportuno da sífilis gestacional para
prevenção da sífilis congênita, o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN publicou em junho de
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2017 a Nota Técnica no 03/2017 onde corrobora sobre a administração da penicilina benzatina como
elemento indispensável no tratamento da sífilis, devendo ser realizada em todas as unidades de
saúde da APS tanto pelos profissionais da equipe de enfermagem, como por farmacêuticos e
médicos. Ressalta ainda que a prescrição do fármaco pode ser feita pelo profissional médico como
pelo enfermeiro, visando assim o tratamento precoce da doença e a prevenção de sífilis congênita
(COFEN, 2017).

4.2. Importância da assistência pré-natal de qualidade para prevenção da sífilis
congênita

Araújo (2012) destaca um aumento na incidência da sífilis congênita em gestantes com uma
média de quatro consultas de pré-natal e em grupos menos favorecidos, dentre eles as gestantes de
raça negra, de baixa escolaridade e com baixa condição socioeconômica. No entanto, o autor
enfatiza que boa parte dos casos de sífilis notificados durante o pré-natal apresentam falhas no
cuidado voltado à doença o que contribui para a transmissão da sífilis congênita.
Figueiro-Filho et al (2007) constataram que menos de 50% das gestantes diagnosticadas
com sífilis apresentaram tratamento correto durante a gestação. Somente um terço receberam o
tratamento adequado para prevenir a sífilis congênita, e em relação ao tratamento dos parceiros, a
grande maioria não foi tratada, além das orientações sobre a doença serem falhas.
Diante do exposto, salienta-se que um pré-natal de baixa qualidade não proporciona o
diagnóstico precoce da sífilis nem tratamento em tempo oportuno, expondo assim a gestante a
riscos e a transmissão da sífilis congênita (DOMINGUES, 2013).
Assim, visto a gravidade e a problemática que envolvem a sífilis, cabe ressaltar a
importância do pré-natal de qualidade para a prevenção da sífilis congênita e suas complicações,
sendo primordial a realização do teste rápido de sífilis conforme preconizado pelo Ministério da
Saúde e Programa Rede Mãe Paranaense em todos os trimestres gestacionais para detecção precoce
da sífilis gestacional e a prevenção da sífilis congênita. Portanto, por se tratar de uma doença
evitável as ações de saúde devem ser realizadas com qualidade, oferecendo uma assistência integral
e de qualidade às gestantes usuárias da APS, a fim de evitar doenças e garantir uma gestação
tranquila e saudável (DOMINGUES et al, 2012).
Araújo et al (2006) reforçam que a medida mais efetiva para prevenção da sífilis congênita é
a realização dos testes rápidos e exames de detecção da sífilis durante o pré-natal, que deverão ser
realizados o mais precoce possível no primeiro trimestre gestacional e repetidos no segundo e
terceiro trimestres. Por ser um exame de baixo custo e praticidade na realização, vem sendo
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bastante utilizado pelos profissionais da APS, corroborando com o diagnóstico precoce e
intervenções, como o tratamento em tempo oportuno (SANTANA et al, 2006).
Avelleira e Bottino (2006) salientam que o principal objetivo para o controle da sífilis é a
quebra da cadeia de transmissão e a prevenção dos novos casos. Prevenção esta que se dá através de
informações, sensibilização da comunidade mediante de medidas de educação em saúde.
Em relação às ações educativas, para Souza (2012), um pré-natal de qualidade garante uma
gestação tranquila, resultando em mães e filhos saudáveis. Para isto, reforça a importância da
abordagem das práticas educativas em todas as consultas de pré-natal, com objetivo de esclarecer às
gestantes sobre os métodos preventivos para as IST`s, principalmente a sífilis, com ênfase em suas
complicações, objetivando, além da prevenção da doença a maior adesão ao tratamento, nos casos
detectados.
Ressalta-se que a assistência do pré-natal deve ser realizada com objetivo de acolher e
acompanhar cada gestante, oferecendo-lhe um acesso rápido e eficiente às suas dúvidas, cuja
redução do abandono do pré-natal e a taxa de mortalidade materna e neonatal seja cada vez menor
no Brasil. Em relação às consultas de pré-natal, cabe destacar que o Ministério da Saúde preconiza a
realização de no mínimo 6 consultas de pré-natal. Já o Programa Rede Mãe Paranaense, no mínimo
7 consultas de pré-natal e a consulta puerperal. Porém, mesmo diante dessas preconizações,
verifica-se que a adesão às consultas e a realização do pré-natal vem sendo negligenciado
(BRASIL, 2012; PARANÁ, 2016).
Corroborando sobre a assistência pré-natal de qualidade, Figueiredo (2008) salienta que este
se caracteriza por três pontos principais: participação das gestantes e seus familiares nas consultas,
o empenho da equipe de saúde no pré-natal e principalmente o acompanhamento de um profissional
qualificado, competente e dedicado. Ainda neste contexto, Araújo (2012) enfatiza que a estratégia
saúde da família possui um papel importante na adesão precoce ao pré-natal através das ações dos
agentes comunitários de saúde com a captação precoce das gestantes, favorecendo assim um prénatal de qualidade.
Cabe mencionar que um dos principais objetivos da assistência pré-natal é garantir uma
gestação tranquila e sem intercorrências, além de preparar a gestante para o parto, pós-parto e
puerpério, atentando-se que um pré-natal não deve ser avaliado somente pelo número de consultas
realizadas, mas pela qualidade no atendimento. Assim, é importante mencionar que a baixa
qualidade do pré-natal é considerada um dos principais fatores responsáveis pela prevalência dos
casos de sífilis congênita no Brasil (BRASIL, 2012).
Destaca-se a importância de práticas e ações acolhedoras e humanizadas voltadas à
promoção, prevenção e assistência à saúde das gestantes, visando reduzir os riscos e prevenir a
sífilis congênita, sendo que para isto o profissional de saúde deve desenvolver um cuidado no pré-
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natal considerando os fatores de risco da gestante, planejando assim intervenções que vão da
detecção laboratorial ao tratamento dos casos de sífilis congênita (SARACENI et al, 2007).
Portanto, a APS deve atentar-se para a qualidade do pré-natal que está sendo ofertada às
gestantes nas unidades de saúde brasileiras, visto que a diminuição dos casos e as complicações
ocasionadas pela sífilis possui relação com a assistência pré-natal e com o comprometimento dos
profissionais de saúde, os quais são responsáveis por identificar precocemente a doença e iniciar o
tratamento em tempo oportuno, não somente para a gestante, mas também para seu parceiro
objetivando reduzir a transmissão e posteriormente seus agravos (SOUZA, 2012).
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6 CONCLUSÃO

Pode-se verificar que a sífilis congênita é um grave problema de saúde pública, por
apresentar uma alta prevalência e sérias complicações. Constata-se ainda dificuldade a da adesão
precoce das gestantes à assistência pré-natal realizada nas unidades de saúde, bem como problemas
relacionadas às ações de prevenção da sífilis, sensibilização sobre a doença e a necessidade de
tratamento adequado à prevenção da sífilis congênita.
Conclui-se que a assistência ao pré-natal possui relação com a transmissão da sífilis
congênita, porque falhas no diagnóstico e tratamento da doença expõem a gestante à transmissão da
sífilis congênita.
Cumpre mencionar que a assistência pré-natal de qualidade e ações educativas para
promoção da saúde se fazem necessárias na prevenção da sífilis congênita. Sendo assim, é
necessário o compromisso de gestores e profissionais da área da saúde a fim de garantir uma
assistência pré-natal de qualidade, com atividades de sensibilização da comunidade para prevenção
da doença e diagnóstico precoce com intuito de prevenir a sífilis congênita. Além disso, destaca-se
a importância da atualização e capacitação permanente dos profissionais atuantes na assistência prénatal para garantir uma assistência humanizada e de qualidade, visando a promoção e o bem-estar
da gestante, prevenindo doenças e complicações.
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Anexo B – Declaração de revisão ortográfica, gramatical.

