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RESUMO 

A sífilis congênita (SC) é uma infecção causada pelo Treponema 
pallidum, sendo transmitida principalmente pela disseminação de uma mãe 
infectada para o feto, pela via sanguínea no momento do parto ou via 
placentária. A pesquisa teve como objetivos identificar a prevalência e analisar 
o conhecimento das puérperas sobre SC, traçando um perfil socioeconômico 
das gestantes, relacionando à prevalência de SC a adesão ao tratamento 
materno e do parceiro durante o pré-natal e disponibilizando material 
informativo de educação em saúde. O estudo foi do tipo documental, 
observacional, analítico e transversal, com uma abordagem quali-quantitativo. 
Foram analisadas as informações de 24 prontuários e fichas do SINAM de 
pacientes atendidas na Maternidade Jesus Maria José em Quixadá-CE, no 
período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016 e realizado uma entrevista 
com 5 puérperas que foram encontradas na busca ativa. A faixa etária dos 
participantes variou de 15 a 50 anos, sendo que 50% tinham entre 15 a 20 
anos. De acordo com os dados 25% das puérperas apresentavam baixo grau 
de escolaridade, com ensino fundamental incompleto, e eram, na maioria, 
solteiras (86%). Com base na renda familiar, 63% apresentavam renda até 1 
salário mínimo. De acordo com os dados do estudo em questão desde a 
prevenção, passando pelo tratamento da mãe e do parceiro até o tratamento 
do RN, foi visto um desconhecimento considerável. Ainda são necessárias 
novas medidas e políticas de saúde como por exemplo a inclusão do parceiro 
para que esse realize o tratamento junto com a gestante. 
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ABSTRACT 

Congenital syphilis (SC) is an infection caused by Treponema pallidum, 
transmitted mainly by the spread of an infected mother to the fetus, through the 
bloodstream at the time of delivery or through the placenta. The objective of the 
research was to identify a prevalence and analyze the knowledge about CS, 
tracing a socioeconomic profile of pregnant women, linking the prevalence of 
SC with adherence to maternal and partner treatment during prenatal care and 
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providing informational materials on health education. The documentary, 
observational, analytical and cross-sectional study with a qualitative-quantitative 
approach. We analyzed information from 24 participants and SINAM files from 
patients attended at the Jesus Maria José Maternity Hospital in Quixadá-CE 
from January 2015 to December 2016 and interviewed 5 puerperal women who 
were found in the active search. The age range of participants ranged from 15 
to 50 years, with 50% between 15 and 20 years. According to the data 25% of 
the public schools presented the degree of schooling, with incomplete primary 
education, and were mostly single (86%). Based on family income, 63% had 
income for 1 minimum wage. According to data from the study in a prevention, 
through the treatment of the mother and the partner for the treatment of the 
newborn has been seen a considerable lack of knowledge. New health 
measures and policies are still needed, such as an inclusion of the partner so 
that the patient can be treated with a pregnant woman.  

Keywords: Congenital syphilis. Treponema pallidum. Public health. 
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INTRODUÇÃO 

A sífilis congênita (SC) é uma infecção causada pelo Treponema 
pallidum que é transmitido principalmente pela disseminação de uma mãe 
infectada para o feto, pela via sanguínea no momento do parto ou placentário 
durante a gestação (BRITO, 2014). 

O reconhecimento dos casos de sífilis nas mães e em seus parceiros é 
de suma importância, pois o tratamento dos mesmos pode vir a diminuir a 
infecção do concepto. (BRASIL, 2006). Embora o avanço para a eliminação da 
transmissão vertical da sífilis nos últimos anos seja crescente, medidas para a 
erradicação dessa doença são adotadas, tais como: prestação de serviços, 
alcançar maior estabilidade do país em serviços de cuidados pré-natais. 
(UNICEF, 2014). 

O trabalho justifica-se na importância do conhecimento da população 
com relação às medidas preventivas e de tratamento no que se diz respeito a 
SC, além de apresentar o conhecimento de puérperas acometidas pela sífilis 
sobre a importância do tratamento, prevenção e as consequências da doença 
no RN.  

Nesse contexto, o estudo teve como objetivo, identificar a prevalência e 
analisar o conhecimento de puérperas sobre sífilis congênita na maternidade 
do Hospital Maternidade Jesus Maria José, traçando um perfil socioeconômico 
das gestantes e relacionando a prevalência de sífilis congênita a adesão ao 
tratamento materno e do parceiro durante o pré-natal e disponibilizando 
material informativo de incentivo a prevenção da doença nas gestantes e 
tratamento dos filhos. 
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METODOLOGIA 

Conforme recomendado, esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética 
em Pesquisa do Centro Universitário Católica de Quixadá, através da 
Plataforma Brasil sendo avaliado de acordo com a Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde, que regulamentam diretrizes e normas 
regulamentadoras sobre pesquisa envolvendo seres (BRASIL, 2012), sendo 
aprovado com parecer de número 1.811.154 

O estudo foi do tipo documental, observacional, analítico e transversal, 
com uma abordagem quali-quantitativa. Foi realizado no Hospital Maternidade 
Jesus Maria José, (HMJMJ), localizado na Rua Joaquim Gomes da Silva - 
Planalto Universitário Quixadá - CE, 63900-000. No período de outubro de 
2016 a janeiro de 2017. E teve como participação puérperas e recém-nascidos 
infectados com sífilis. 

Os dados foram coletados através de prontuários e questionários 
analisados e inseridos no banco de dados do Excel, para viabilizar o processo 
e análise das respostas obtidas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A faixa etária das puérperas variou de 15 a 50 anos, com predomínio 
das puérperas entre 15 a 20 anos. Tais achados confirmam a iniciação sexual 
precoce e desprotegida, devendo ser substituída pela prática do sexo seguro. 

Grande parte das puérperas notificadas possuíam o ensino fundamental 
incompleto, o que demonstra a influência dos fatores sociais na 
contextualização do agravo  

Em relação ao estado civil, 4 (17%) das mulheres em estudo eram 
casadas, 19 (79%) solteiras, e 1(4%) divorciada. O que se torna um fator 
preocupante, visto que as gestantes que não tenham um parceiro sexual fixo 
são mais vulnerais a disseminação da bactéria Treponema pallidum causadora 
da sífilis. 

A renda familiar dessas mulheres 67% apresentavam renda até 1 salário 
mínimo e nenhuma possuía mais que 2 salários, fator esse que dificulta o 
acesso até mesmo ao pré-natal, como por exemplo a falta delas nas consultas, 
dependendo de sua localidade. 

De acordo com uma diretriz publicada em 2015, o tratamento das 
crianças torna-se inadequado quando: Realizado com outros medicamentos 
que não seja a penicilina; Tratamento inacabado, mesmo que tendo sido feito 
com penicilina; terapêutica imprópria para a fase clínica da doença; Instituição 
de tratamento dentro do prazo de até 30 dias antes do parto; Parceiro (s) 
sexual (is) com sífilis não tratado (s) ou inadequadamente tratado (s) (BRASIL, 
2015). 
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Diversas alternativas para o tratamento foram utilizadas pela população 
estudada, tais como ampicilina (0.04%), Ceftriaxona (0.25%), Penicilina G 
benzatina (0.04%), Penicilina G procaína (0.25%), Penicilina G cristalina 
(0.125%) e ignorado (0.29 %). Destaca-se que a metade dos RN foram 
tratados com Ceftriaxona. 

Foi possível ainda classificar o tratamento da mãe, onde mostra o 
tratamento adequado em 63% dos casos de sífilis em gestantes, contudo ainda 
assim houve casos de sífilis congênita provavelmente ocasionada por 
reinfecções advindas de parceiros não tratados ou tratados inadequadamente. 

O objetivo principal do estudo era saber o conhecimento das puérperas 
em relação à sífilis congênita, o que pode ser observado um grande 
desconhecimento sobre o assunto. Algumas relataram que somente 
procuraram saber da doença depois que do nascimento do bebê. 

Foi perguntado ainda sobre quais os sintomas a criança apresentou ao 
nascer, diante das respostas, todas nasceram sem nenhuma complicação, 
apenas com o VDRL positivo. Sobre o tratamento do RN, qual medicamento foi 
usado, nenhuma delas conheciam sobre a medicação e também não 
procuraram saber. 

Mesmo com o número elevado ainda de casos de sífilis congênita, 
embora exista medidas para sua prevenção, demonstra que existem falhas nos 
serviços de saúde, especialmente no pré-natal, que gera tantos pontos 
negativos para a saúde (GONÇALVES et al., 2011). 

CONCLUSÕES 

Por se tratar de uma doença de fácil diagnóstico a sífilis congênita pode 
ser totalmente evitável quando se faz todo o acompanhamento durante o pré-
natal. Vale ressaltar que boa parte da população estudada ou procurou 
tardiamente esse auxílio ou acabou não fazendo o pré-natal, o que se torna 
preocupante, pois o acesso a esse atendimento vem melhorando cada vez 
mais e tornando cada vez mais acessível. 

De acordo com os dados do estudo em questão desde a prevenção, 
passando pelo tratamento da mãe e do parceiro até o tratamento do RN, foi 
visto um desconhecimento considerável, o que acarretou a prospecção da 
doença a todos esses estágios constatando até um óbito de um RN. Tal fato se 
deu a toda essa falta de conhecimento e comprometimento com a criança. 

Também se destacou a associação da sífilis congênita à baixa 
escolaridade da puérpera, ausência da não realização do tratamento do 
parceiro. Destacando-se também a importância no preenchimento das fichas 
de notificação, que possuem dados de grande importância que são 
preenchidos na opção de ignorado devido à ausência de informações e ao 
acompanhamento das gestantes, com necessidade de melhoria das 
informações registradas nos prontuários. 
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Ainda são necessárias novas medidas e políticas de saúde que atendam 
a esse problema, visando todo esse grupo com maior vulnerabilidade verificada 
nesse estudo. Outro fator a ser trabalhado é a inclusão do parceiro no 
tratamento junto a gestante, incluindo esse fator no protocolo de erradicação 
dessa patologia, o qual ainda não preconiza esse ato que se mostrou de 
extrema importância. 
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