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RESUMO 
 
A sífilis é uma Doença Sexualmente Transmissível de característica infecciosa 
crônica que vem se mantendo como problema de saúde pública, provocando altas 
taxas de morbimortalidade perinatal além de sérias complicações tardias que 
acometem o infante (sífilis congênita). O Rio de Janeiro é o estado do Brasil com a 
maior taxa de incidência de sífilis congênita. Segundo dados do Ministério da saúde 
o estado possuiu em 2011 a taxa de incidência de 9,8 casos/1000 habitantes. 
Objetivo: Analisar o nível de conhecimento e as atitudes relacionadas à sífilis na 
gestação entre as puérperas atendidas no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro 
localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Método: Foi realizado um estudo 
descritivo transversal, de caráter quantitativo, utilizando uma amostra de 
conveniência de 387 puérperas internadas no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro. 
Os dados foram organizados e processados sob a forma de figuras e tabelas, com 
auxílio do programa Microsoft Excel e do programa estatístico Epi Info 7.0. 
Resultados: A grande maioria das entrevistadas (96,6%) recebeu assistência do 
pré-natal, sendo atendidas pela Atenção Básica de Saúde (66,7%). Ao serem 
analisados os conhecimentos e as atitudes das puérperas diante da sífilis congênita, 
observou-se que quase 30% das entrevistadas não tinham ouvido falar sobre a 
doença. Em se tratando das formas de transmissão, prevenção, diagnóstico 
laboratorial da sífilis e os riscos de transmissão ao bebê, quase 40% não 
apresentaram conhecimento e atitudes satisfatórios sobre a doença. Com relação 
aos sinais e sintomas, 44,7% das entrevistadas respondeu não saber quais seriam. 
A grande maioria relatou ter mantido relações sexuais durante a gestação, no 
entanto poucas fizeram o uso da camisinha (12,7%). Uma parcela significativa das 
puérperas não sabia das repercussões da doença sobre o concepto. E quando 
questionadas sobre o que o profissional de saúde deveria fazer caso a sorologia 
fosse positiva, uma parcela significativa afirmou que gostariam de receber maiores 
informações sobre a doença em conjunto com a realização do tratamento. 
Conclusão: Apesar da taxa elevada de adesão ao pré-natal, o conhecimento e a 
atitude sobre a sífilis congênita ainda merece uma melhor valorização. Acredita-se 
que seja necessária uma postura mais ativa de todos os atores envolvidos na 
assistência obstétrica, visando o diagnóstico e o controle da doença, além da 
capacitação e o compromisso dos profissionais de saúde que atuam na extremidade 
do sistema, em especial a equipe da Atenção Básica, incluindo a Estratégia Saúde 
da Família, rogando por um diálogo esclarecedor com suas pacientes e seus 
parceiros, para que seja possível a realização dos cuidados necessários à 
prevenção da doença. 

 
Palavras-chave: Sífilis Congênita, Conhecimentos, Atitudes, Puérperas. 

 
 
 

 

 
 
  



 

ABSTRACT 
 
Syphilis is an sexually transmitted disease infectious chronic characteristic that has 
remained as a public health problem, causing high rates of peri native morbidity and 
mortality as well as serious late complications affecting the infant (congenital 
syphilis). The Rio de Janeiro is the state of Brazil with the highest incidence rate of 
congenital syphilis. According to the Ministry of Health state owned in 2011 the 
incidence rate of 9,8 cases/1,000 inhabitants. Purpose: To assess the level of 
knowledge and attitudes related to syphilis in pregnancy among postpartum women 
in the Women's Hospital Mariska Ribeiro located in the west of Rio de Janeiro. 
Method: A descriptive cross-sectional study of quantitative trait was conducted using 
a convenience sample of 387 women interned at Women's Hospital Mariska Ribeiro. 
The data were organized and processed in the form of figures and tables, with the 
aid of Microsoft Excel and the statistical software Epi Info 7.0. Results: The vast 
majority of respondents (96,6%) received prenatal care, being met by the Primary 
Health Care (66,7%). By analyzing the knowledge and attitudes of the mothers on 
congenital syphilis, it was observed that almost 30% of respondents had not heard 
about the disease. In terms of modes of transmission, prevention, laboratory 
diagnosis of syphilis and contamination risks for the baby, almost 40% had 
satisfactory knowledge and attitudes about the disease. Regarding signs and 
symptoms, less than half (44,7%) respondents did not know what would. The vast 
majority reported having had sex during pregnancy, however few did condom use 
(12,7%). A significant portion of the mothers did not know the impact of the disease 
on the fetus. And when professionals asked about what health should do if serology 
was positive, a significant number said they would like to receive more information 
about the disease in conjunction with the completionb of treatment. Conclusion: 
Despite the high rate of adherence to prenatal care, knowledge and attitude about 
congenital syphilis still deserves to be valued. It is believed that a more active role of 
all actors involved in obstetric care, seeking diagnosis and disease control is 
required, in addition to training and commitment of health professionals working in 
end of the system, in particular the staff of Primary Care including the Family Health 
Strategy, pleading for an enlightening dialogue with their patients and their partners, 
to be able to make the necessary care to prevent illness. 
 
Keywords: Congenital Syphilis. Knowledge. Attitudes. Postpartum Women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sífilis é uma Doença Sexualmente Transmissível (DST) de característica 

infecciosa crônica, sendo o homem seu único reservatório. Apesar de apresentar 

diagnóstico simples e tratamento eficaz com baixo custo, vem se mantendo como 

problema de saúde pública grave desafiando a humanidade há séculos até os dias 

atuais, pois também pode ser transmitida para o bebê através da transmissão 

vertical. 

A Sífilis Congênita é o resultado da infecção pela bactéria Treponema 

pallidum, ocorrendo em qualquer fase gestacional. A infecção adquirida na vida 

intra-uterina pode ser causa de grande morbidade fetal, ocasionando abortamento, 

neo e natimortalidade além de sérias complicações tanto precoce quanto tardia nos 

nascidos vivos (WANG et al., 2009, p. 290; BRASIL, 2007, p. 83). 

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que cerca de 

12 milhões de pessoas sejam infectadas no mundo todos os anos, o que afeta 02 

milhões de gestantes, principalmente em países pobres ou em desenvolvimento. 

Uma das estratégias para a eliminação da Sífilis Congênita estabelecida pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) em conjunto com a OMS foi ter 

como meta em 1993, a redução da incidência da doença a valores menores ou 

iguais a 01 caso por mil nascidos vivos (SESA/CE, 2012, p. 01; ARAÚJO et al., 

2012, p. 480).  

No Brasil, no período de 2000 a 2012, foram notificados 78.308 casos 

confirmados de Sífilis Congênita, sendo: região Norte com 7.337, região Nordeste 

com 24.836, região Centro-Oeste com 4.450, região Sul com 6.251 e região 

Sudestes com 35.420 casos confirmados. De todos os estados analisados, o Rio de 



 

Janeiro foi o local que houve maior número de episódios da doença com 17.231 

casos confirmados (2000-2012), correspondendo uma taxa de incidência de 5,4 

casos/1000 nascidos vivos. Porém, apesar da alta taxa de incidência, estima-se que 

há uma subnotificação para o agravo em torno de 67% (DATASUS, 2012; ARAÚJO 

et al., 2012, p. 480). 

Embora seja uma doença de notificação compulsória, as informações sobre a 

incidência ainda são escassas e pouco confiáveis. A notificação compulsória da 

Sífilis Congênita tornou-se possível por meio da portaria nº 542 de 22 de dezembro 

de 1986, onde a pretensão era a de reduzir a incidência da doença até conseguir 

definitivamente sua eliminação.  

Porém, a notificação compulsória da Sífilis em Gestante só foi possível graças 

a Portaria MS/SVS nº 33 de 2005. No entanto, a consolidação dos dados só foi 

efetivada quando a referida ficha foi liberada para a digitalização no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), que somente ocorreu a partir de 

2007. 

Todas as notificações são registradas na Ficha de Notificação/Investigação de 

Sífilis Congênita e Sífilis em Gestantes, e as informações ali contidas são lançadas 

na base de dados do SINAN (KOMKA; LAGO, 2007, p. 206). 

Graças à notificação foi possível estimar a incidência da Sífilis Congênita e 

Sífilis em Gestantes em nosso país, funcionando como um importante indicador de 

qualidade da assistência pré-natal prestada às gestantes e também como 

identificador da qualidade das políticas de saúde pública realizadas visando à 

prevenção da doença. 

De acordo com as Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita a 

investigação é realizada nas seguintes situações: em todas as crianças que 



 

nasceram de mães soropositivas (com evidência clínica e/ou laboratorial), 

diagnosticadas na gestação, parto ou no período do puerpério; e em todos os 

indivíduos menores de 13 anos de idade com suspeita clínica e/ou epidemiológica 

para a sífilis na gestação (BRASIL, 2005, p. 23). 

Para se tornar possível saber os casos de sífilis em gestantes, o governo 

federal estabeleceu através da Portaria nº 766 de 21 de dezembro de 2004, que o 

exame para o diagnóstico da sífilis (Venereal Disease Research Laboratory - VDRL) 

deveria ser expandido para todas as unidades hospitalares do Sistema Único de 

Saúde (SUS), sendo realizado em todas as gestantes internadas, e posteriormente o 

mesmo deveria ser anexado ao prontuário da paciente (BRASIL, 2004).  

Conforme preconizado no Caderno de Atenção Básica do Ministério da 

Saúde, a Atenção Primária desempenha um papel fundamental para uma Saúde 

Pública eficaz e de qualidade. É através dela que são realizadas as ações de 

promoção à saúde e prevenção dos agravos, bem como o encaminhamento dos 

enfermos aos serviços de saúde de referência quando necessário. As normas e 

manuais técnicos sobre a Sífilis Congênita são encontrados no Caderno de Atenção 

Básica nº 18 sobre HIV/AIDS, hepatites e outras DST (BRASIL, 2006, p. 07). 

Para o Caderno de Atenção Básica nº 18, a Sífilis Congênita ocorre por falhas 

no sistema de saúde, principalmente no que diz respeito aos cuidados das 

gestantes. A investigação da doença na gestação se dá no cuidado primário, onde é 

feito o diagnóstico e o tratamento da mulher através da assistência pré-natal. 

Portanto a Sífilis Congênita pode ser considerada um “evento sentinela”, 

funcionando como um indicador da qualidade à assistência prestada no pré-natal 

(BRASIL, 2006, p. 83; DONALÍSIO et al., 2007, p. 166). 



 

As avaliações realizadas para a verificação da qualidade prestada no pré-

natal têm mostrado resultados insatisfatórios sobre a eficácia do serviço prestado as 

gestantes. O estudo de Succi e col. (2008, p. 990), realizado em 12 Unidades 

Básicas de Saúde do município de São Paulo em 2004, apontou que apenas 52,7% 

das gestantes tinham realizado as seis consultas de pré-natal determinadas pelo 

Ministério da Saúde e que em três dessas unidades esse indicador foi inferior a 

50%. 

Uma das estratégias do Ministério da Saúde em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil do município do Rio de Janeiro (SMSDC/RJ) para 

a diminuição da taxa de mortalidade infantil e materna através da organização e 

qualificação da atenção ao pré-natal, ao parto e ao pós-parto foi à criação em 28 de 

março de 2011 do Programa Cegonha Carioca. 

O programa tem como principais objetivos humanizar e garantir o melhor 

cuidado para mãe e para o bebê, com o oferecimento de um serviço de atendimento 

móvel 24 horas para as gestantes em trabalho de parto de baixo risco obstétrico de 

sua residência para a maternidade de referência. As gestantes que realizarem o pré-

natal, com o comparecimento de no mínimo seis consultas, sendo estas realizadas 

na rede municipal, terão o direito de visitarem a maternidade antes do momento do 

parto e receberão enxovais dados pelo programa.  

No Brasil, houve um aumento na assistência pré-natal e na testagem das 

gestantes para a identificação do T. pallidum, porém depois de diagnosticadas com 

a doença não têm assegurado o tratamento adequado e tão pouco possuem 

informações necessárias sobre os cuidados e condutas a serem realizadas para a 

cura da sífilis e prevenção da Sífilis Congênita (VÍCTOR et al., 2010, p. 114). 



 

Estudos realizados revelaram que as puérperas quando questionadas sobre o 

motivo da ocorrência da sífilis positiva em seus filhos, atribuíram o ocorrido por culpa 

do parceiro, por falta de conhecimento sobre o mecanismo de transmissão devido à 

falta de informação recebida pelos serviços de saúde e outras acabaram assumindo 

pra si a culpa por seus filhos terem nascidos com agravo (SILVA et al., 2010, p. 

304). 

Esta pesquisa se integrou a linha de pesquisa de “Diagnósticos Locais e 

Cuidados Básicos em Saúde da Família”, visando a realização do diagnóstico das 

necessidades, utilização e satisfação da população em relação aos cuidados 

básicos de saúde.  

O presente estudo fez um recorte nas questões complexas que permeiam a 

sífilis congênita, partindo da premissa de que o conhecimento e as atitudes das 

puérperas sobre a sífilis congênita são escassos. Desta forma esta investigação 

pretende responder algumas indagações como: quais são os motivos que permitem 

a ocorrência de sífilis congênita, visto que o exame VDRL é obrigatório no pré-natal 

no 1º e 3º semestre de gestação? Esta havendo falta de comunicação entre os 

profissionais da Estratégia Saúde da Família e as gestantes e/ou entre as gestantes 

e seus companheiros? As informações sobre a sífilis congênita são absorvidas pelas 

gestantes durante o pré-natal? 

Conforme preconizado pela a linha de pesquisa escolhida, este estudo tem 

como objetivo analisar o conhecimento e as atitudes associadas à sífilis congênita 

em uma amostra de puérperas atendidas em uma unidade de saúde localizada na 

zona oeste do Rio de Janeiro e relacioná-los com a Estratégia Saúde da Família 

(ESF).  



 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o nível de conhecimento, atitudes e dificuldades diagnósticas 

relacionadas à sífilis na gestação entre de puérperas atendidas em uma unidade de 

saúde localizada na zona oeste do Rio de Janeiro.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a existência do conhecimento das puérperas sobre a sífilis na 

gestação, no intuito de prevenir e identificar precocemente a doença; 

 Discutir as atitudes tomadas pelas puérperas para a prevenção da 

sífilis na gravidez; 

 Discutir as orientações sobre sífilis que as gestantes recebem dos 

profissionais da Estratégia Saúde da Família envolvidos na assistência ao pré- natal; 

 Identificar eventuais dificuldades na realização e no recebimento dos 

exames para a detecção da sífilis durante a gestação. 

 



 

3 JUSTIFICATIVAS 

 

Ainda nos dias atuais, a Sífilis Congênita continua sendo um problema de 

saúde pública, pois é uma importante causa de morbi-mortalidade fetal. De acordo 

com os dados fornecidos pela OMS estima-se que a ocorrência de novos casos de 

sífilis seja de 12 milhões de pessoas na fase adulta em todo mundo, sendo uma 

doença capaz de causar mais de 500 mil mortes fetais por ano (ARAÚJO, et 

al.,2012, p. 480).  

Quando não há a ocorrência de morte fetal, a enfermidade é capaz de causar 

complicações irreversíveis que vão desde lesões no Sistema Nervoso Central 

(SNC), como hidrocefalia e convulsões, até alterações em órgãos vitais como 

miocardite e hepatoesplenomegalia. 

Segundo os dados do Ministério da Saúde, no Brasil no período de 1998 até 

junho de 2012 foram notificados no SINAN 80.041 casos de Sífilis Congênita em 

crianças menores de 01 ano de vida, podendo estar relacionados ao aumento das 

notificações do agravo no Sistema de Notificação sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

Estes dados reforçam a necessidade de avaliar como estão sendo realizadas as 

ações de prevenção da doença sob a ótica das gestantes e puérperas, funcionando 

como um indicador de qualidade da assistência prestada no pré-natal. 

O teste sorológico para a detecção da Sífilis Congênita é rápido, simples e de 

baixo custo. O SUS fornece gratuitamente o diagnóstico e o tratamento, sendo que a 

atenção básica de saúde é capaz de tratar as gestantes, seus filhos e parceiros, 

oferecendo uma ampla cobertura no pré-natal. Contudo a incidência do agravo ainda 

é alta entre os nascidos vivos no Estado do Rio de Janeiro. 



 

A transmissão vertical da Sífilis Congênita é considerada um “evento 

sentinela”, podendo nos levar a hipótese de que há uma falha nas ações de saúde 

preventivas à doença durante o período gestacional. Este fato pode ser um indicador 

de que as gestantes não receberam orientações e cuidados adequados no período 

do pré-natal para a diminuição da incidência do agravo.  

Um dos fatores que contribui para o aumento crescente da Sífilis Congênita é 

o baixo nível de escolaridade, o que impede de tanto os parceiros como as 

gestantes perceberem a importância do tratamento e prevenção da transmissão 

vertical da sífilis, sendo necessário um investimento governamental nas áreas de 

educação em saúde e nas áreas de educação permanente, qualificando melhor o 

profissional da saúde não só para o tratamento da doença, mas também para o 

mesmo atuar como multiplicador do saber. Dessa forma, a população bem 

esclarecida acaba por ter um maior interesse na prevenção da doença e 

posteriormente ser capaz de transmitir o conhecimento recebido para os seus 

familiares e amigos.  

O estudo de Rodrigues e Abath (2000, p. 50) aponta a associação entre as 

DST’s e a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Dentre as DST’s 

destacaram-se as associações com a sífilis (8,8%), herpes (5,8%) e candidíase 

genital (4,3%). As outras DST’s estudadas apresentaram percentuais de incidência 

menores que 1%. 

É de extrema relevância a participação dos profissionais de saúde, pois são 

os mesmos que levarão informações claras e orientações precisas sobre a Sífilis 

Congênita para todas as gestantes consultadas nas unidades de saúde, assim como 

principalmente para aquelas que, impossibilitadas de comparecer a estas unidades, 

possam receber visitas desses profissionais em suas residências.  



 

Torna-se necessário estimular os profissionais envolvidos na assistência ao 

pré-natal a participarem do plano de ação para o controle da transmissão vertical da 

Sífilis Congênita. Nesse plano de ação estão as seguintes integrações: insumos, 

laboratórios, vontade política, monitoramento, vigilância epidemiológica, saúde do 

homem, assistência multidisciplinar, atenção básica e sociedade civil. Dessa forma, 

haverá um aumento na qualidade do pré-natal e conseqüentemente a diminuição do 

agravo. 

Diversas publicações abordam a questão da sífilis, incluindo a sífilis 

congênita. Foi realizada uma busca em bancos de dados, como LILACS, SCIELO e 

MEDLINE utilizando as palavras “sífilis”, “sífilis na gestação”, “sífilis congênita”, 

“sorodiagnóstico da sífilis congênita”, “prevenção da sífilis congênita”, “conhecimento 

da sífilis congênita”, “pré-natal na sífilis”, “atenção básica e sífilis congênita”, 

“conhecimento da puérpera sobre sífilis congênita” e “atitude da puérpera com sífilis 

congênita” revelando que, embora o tema seja recorrente, existem poucas 

publicações relacionando o conhecimento das puérperas diante da Sífilis Congênita 

(TABELA 1) confirmando dessa forma a relevância desse estudo. 

TABELA 1: PESQUISA DE ARTIGOS SOBRE SÍFILIS E SÍFILIS CONGÊNITA 
Termos utilizados Número de artigos 

MEDLINE 
Número de 

artigos LILACS 
Número de 

artigos SCIELO 
Sífilis 15873 1428 468 
Sífilis Congênita 1673 382 87 
Sorodiagnóstico da Sífilis Congênita 427 49 0 
Sífilis na Gestação 1038 154 19 
Prevenção da Sífilis Congênita 187 65 14 
Pré-natal na Sífilis 233 97 38 
Conhecimento da Sífilis Congênita 0 11 0 
Atenção Básica e Sífilis Congênita 0 7 2 
Conhecimento da puérpera sobre Sífilis Congênita 0 0 0 
Atitude da puérpera sobre Sífilis Congênita 0 0 0 

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde, 2014. 

 

A Área Programática (AP) 05 foi escolhida por possuir o maior número 

populacional, cerca de 1.773.775 habitantes, sendo 922.429 mulheres e com o 



 

maior coeficiente de natalidade do município do RJ em torno de 40,6 nascimentos 

por 1.000 habitantes segundo fontes da Subsecretaria de Promoção da Saúde, 

Atenção Primária e Vigilância em Saúde (2010). 

Neste contexto, a presente pesquisa pretende fornecer dados que 

colaborarão com a prevenção da Sífilis Congênita na região, visto que não há 

nenhum estudo sobre o assunto especificamente no bairro Bangu, e também 

contribuirá com a Estratégia Saúde da Família local no sentido de apontar as 

principais falhas na atenção à gestante para a ocorrência do grande número de 

crianças infectadas pelo o agravo. 

 
 



 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

No Brasil um dos maiores problemas de saúde pública é a alta prevalência da 

transmissão vertical da sífilis. Das várias DST’s que podem ser transmitidas durante 

a gravidez, a sífilis é a que apresenta uma maior taxa de contaminação. Por esse 

motivo, quando ocorre à sífilis na gestação se faz necessário uma intervenção 

imediata, para que se possa reduzir o máximo possível à infecção na criança 

(BRASIL, 2006, p. 05; BRASIL, 2012, p. 200). 

 

 

4.1 ASPECTOS CLÍNICOS DA SÍFILIS CONGÊNITA 

 

A sífilis é uma doença infecto-contagiosa, de evolução crônica, sujeita a 

períodos agudos e a períodos de latência. A Sífilis Congênita ocorre através da 

disseminação hematogênica do T. pallidum da gestante tratada inadequadamente 

ou não tratada por via transplacentária.  

A transmissão ocorre em qualquer fase da gestação variando conforme o 

estágio em que a mãe se encontra com a doença. Conduto, o risco é considerado 

maior principalmente quando a infecção é recente, ou seja, quanto mais atual for à 

infecção, mais treponemas estarão circulantes e, conseqüentemente, mais 

gravemente será atingido o feto. O percentual da infecção varia de 70 a 100% na 

sífilis primária sem tratamento, 40% no estágio latente inicial e 10% no estágio 

latente tardio (BRASIL, 2012, p. 200). 

A doença poderá ocorrer em dois estágios distintos. O primeiro é classificado 

como precoce surgindo na criança até o 2º ano de vida, sendo o seu diagnóstico 

feito através de uma avaliação criteriosa da mãe e de avaliações laboratoriais, 



 

clínicas e de exame por imagem da criança. O segundo estágio é classificado como 

tardio, ocorrendo após o segundo ano de vida e este é uma conseqüência do 1º 

estágio (BRASIL, 2006, p. 11). 

Para Freire (2012, p. 26) e Zilhão et al. (2004, p. 129) os estágios tanto 

precoce quanto o tardio apresentam manifestações clínicas diferentes desde a 

hepatoesplenomegalia até alterações neurológicas, como atraso no 

desenvolvimento mental e hidrocefalia, apresentadas no quadro 1 abaixo. 

QUADRO 1: MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA SÍFILIS CONGÊNITA PRECOCE E 
TARDIA 

PRECOCE TARDIA (>2 anos) 
 Hepatoesplenomegalia (com ou sem icterícia) 
 Hepatite 
 Pancreatite 
 Miocardite 
 Má-absorção GI 
 Anemia (hemolítica não imune) 
 Trombocitopenia 
 Linfadenopatia generalizada 
 Alterações ósseas 
Periostitediafisária (ossos longos) 
Osteocondrite (distrofia metafisária) que condiciona a 
pseudo-paralisia de Parrot 
Sinal de Winberger (destruição da região médio-
proximal das tíbias) 

 Lesões Muco-cutâneas 
 Placas mucosas 
 Máculas pigmentadas (condiloma lata) 
 Exantema máculo-papular ou vesicobolhoso, que 
evolui para descamação 
 Qualquer exantema inexplicável que atinja as 
palmas das mãos ou plantas dos pés 
 Dermatite das fraldas intratável 

 Rinite persistente 
 Nefrite/Síndrome Nefrótica 
 Pneumonite (“pneumonia Alba”) 
 Alterações neurológicas 
 Invasão assintomática do SNC 
 Leptomeningite 
 Meningovasculite crônica 
 Hidrocefalia 
 Paralisia dos nervos cranianos 
 Enfarte cerebral 
 Convulsões 
 Hipopituitarismo 

 Anomalias oftalmológicas 
Coriorretinite 
Cataratas 
Glaucoma/uveíte 

 Má evolução estatoponderal 
 Febre 

 Bossas frontais 
 Maxilares pequenos 
 Nariz em sela 
 Macrognatia 
 Palato com arco elevado 
 Dentes de Hutchinson (incisivos superiores em 
forma de mola) 
 Molares em framboesa 
 Fissuras periorais 
 Derrames articulares bilaterais nos MMII (joelhos), 
articulação de Clutton 
 Sinal de Higouménakis(espessamento da porção 
esterno-clavicular da clavícula 
 Tíbias em sabre 
 Escápulas aladas 
 Ceratite intersticial 
 Alterações neurológicas 
 Atraso mental 
 Surdez do VIII par craneano 
 Hidrocefalia 
 Tabes juvenil 

Fonte: ZILHÃO et al., 2004. 



 

Tanto a Sífilis Congênita precoce quanto a tardia devem ter o diagnóstico 

definido através da associação de critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. 

 

 

4.2 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

De acordo com a OMS é difícil calcular a prevalência de gestantes com sífilis 

no mundo, devido principalmente cada país possuir variações diferentes que 

dependem da população avaliada e do método de rastreamento. Estima-se que 

exista uma prevalência de 2 milhões de mulheres grávidas soropositivas, 

principalmente em países pobres ou em desenvolvimento, resultando cerca de 

730.000 a 1.500.000 de casos a cada ano (MAGALHÃES, 2011, p. 44; 

GUINSBURG; SANTOS, 2010, p. 02). 

Em um estudo realizado pela OMS sobre a prevalência de sífilis materna no 

mundo entre os anos de 1997 e 2003, foi demonstrado que o maior percentual de 

soro-prevalência em mulheres grávidas foi nos países: Senegal (8,4%), Papuásia 

Nova Guiné (7,1%) e em Uganda com (6,49%) conforme apresentado na Tabela 2 

abaixo (OMS, 2008, p. 05). 



 

TABELA 2: PREVALÊNCIA DE SÍFILIS MATERNA 1997-2003 
Regiões da OMS País N° de estudos N° de mulheres 

controladas 
Soroprevalência em 
mulheres grávidas% 

África 

África do Sul 28 18790 1,68 
Benim 3 17322 0,21 

Burkina Faso 10 6306 2,81 
Camarões 1 1201 1,30 

Costa do Marfim 3 3582 2,74 
Etiópia 31 28082 0,40 
Gana 4 14694 2,29 
Malaui 42 32752 3,67 
Mali 1 549 2,00 

Nigéria 13 68930 2,35 
Quênia 21 10463 0,41 
Senegal 1 271 8,40 
Uganda 2 2379 6,49 

Zimbábue 2 6967 0,76 

Américas 

Argentina 1 1056 1,61 
Brasil 4 4203 2,15 

Guatemala 1 1170 0,09 
Haiti 16 7710 5,75 

Ásia do Sudeste 
Bangladesh 2 508 2,57 

Índia 1 600 1,00 
Indonésia 1 395 0,80 

Europa Azerbaijão 1 407 1,70 
Finlândia 1 59112 1,50 

Mediterrâneo 
Oriental 

Somália 4 1538 0,91 
Sudão 1 800 1,50 

Pacífico oriental 

China 6 126032 0,44 
Malásia 1 1070 0,30 

República da Coréia 4 7126 0,11 
Papuásia Nova Guiné 1 5385 7,10 

Samoa Ocidental 1 441 0,40 
Vanuatu 7 1611 2,42 

TOTAL  215 431452  
Fonte: OMS, 2008. 

 

Freire (2012, p.13) e Guinsburg et al. (2010, p. 02) relatam que das 02 

milhões de gestantes infectadas no mundo, 25% sofrerão abortos espontâneos ou 

natimorto e outros 25% delas terão seus filhos com baixo peso ao nascer ou 

apresentarão conseqüências graves após o nascimento, sendo a Sífilis Congênita 

responsável por 1,3% dos óbitos em crianças menores de 5 anos de vida. 

No Brasil as taxas de sífilis em gestantes soropositivas variam de acordo com 

a região e localidade, sendo mais elevadas: em certos grupos de risco, na 

população de nível sócio-econômico baixo, na baixa escolaridade materna, 

etnicidade não branca da gestante e com acesso restrito aos serviços de saúde. 



 

Outros fatores também estão associados à Sífilis Congênita como a ausência da 

assistência pré-natal, gestantes adolescentes e também a ausência de um parceiro 

fixo (GUINSBURG; SANTOS, 2010, p. 03; LIMA et al., 2011, p. 504; ALMEIDA; 

BARROS, 2005, p. 21). 

Apesar da Sífilis Congênita ter se tornado um agravo de notificação 

compulsória no Brasil, para fins da Vigilância Epidemiológica desde 1986 pela 

Portaria nº 542 de 22 de dezembro do mesmo ano, no período de 1998 a 2007 

foram notificados ao Ministério da Saúde um número de 41.249 casos em crianças 

menores de 01 ano. Esse dado nos revela que apesar da existência da 

subnotificação do agravo há uma gravidade no número de crianças infectadas (SES-

SP, 2008, p. 768). 

Segundo dados do Ministério da Saúde (2012, p. 4), de 1998 até junho de 

2012 foram notificados no SINAN 80.041 casos de Sífilis Congênita em crianças 

menores de 01 ano de vida, sendo que a Região Sudeste registrou o maior número 

de notificações com 36.770 (45,9%). Nas outras regiões do país foram registrados: 

Nordeste com 25.133 (31,4%); Norte 6.971 (8,7%); Sul com 6.143 (7,7%) e região 

Centro-Oeste com 5.024 (6,3%). 

Em 2011, houve um número de 9.374 notificações em menores de 01 ano 

registrados no SINAN. Desse total quase a metade das notificações (43,6%) foi 

registrada na Região Sudeste. Sendo que 3.188 (34,0%) casos registrados no 

Nordeste, 908 (9,7%) casos no Sul, 801 (8,5%) casos na Região Norte e 394 (4,2%) 

casos registrados na Região Centro-Oeste (BRASIL, 2012, p. 04). 

Em um estudo realizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará foi 

verificado que de 2001 a 2011 houve 4.488 notificações de casos de Sífilis 

Congênita no SINAN em crianças menores de um ano de vida. Só no ano de 2011 



 

foram investigados e notificados 913 casos, correspondendo uma taxa de incidência 

de 7,01 casos por 1000 nascidos vivos (SESA-CE, 2012, p. 01). 

“O aumento da taxa de incidência pode representar os esforços do 
Ministério da Saúde e da Vigilância Epidemiológica dos Estados na 
capacitação de recursos humanos e na detecção, notificação e investigação 
dos casos de sífilis congênita”.  

 

Segundo dados do SINAN e do SINASC, a incidência da Sífilis Congênita 

vem aumentando a cada ano, sendo que em 2010 atingiu a taxa de 6,7 casos/1000 

nascidos vivos só no estado do Rio de Janeiro (FIGURA 1), o que representa um 

valor bem acima do que estabelecido pela OMS (DATASUS, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: DATASUS TAXA DE INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA, 2010.  
 

Já os dados fornecidos pelo Boletim Epidemiológico da Sífilis Congênita 

(2012, p. 04) revelaram que a taxa de incidência da doença em 2011 foi de 3,3 

casos por 1000 nascidos vivos, sendo as regiões Sudeste (3,6) e Nordeste (3,8) com 

as maiores taxas. Os Estados em que apresentaram os maiores registros foram 

Sergipe (6,7), Alagoas (5,9), Rio Grande do Norte (5,4), Pernambuco (4,9) e o 

estado em que obteve uma maior taxa de incidência foi o Rio de Janeiro com 9,8 

casos por 1000 crianças nascidas vivas. 



 

Com relação a taxa de mortalidade registrada no Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM) por Sífilis Congênita foi de 1.780 casos, sendo 505 (28,4%) 

óbitos ocorridos no Nordeste, 159 (8,9%) no Sul, 135 óbitos (7,6%) no Norte, 56 

(3,1%) na região Centro-Oeste e 925 (52%) de óbitos registrados só na região do 

Sudeste no período de 1998 a 2011. Desses 925 óbitos foram registrados no 

Sudeste, sendo que 758 casos foram notificados no Estado do Rio de Janeiro, 

correspondendo 42% das mortes em menores de 1 ano no Brasil (BRASIL, 2012, p. 

04). 

Os dados notificados no SINAN apontam algumas características maternas 

para sorologia positiva da Sífilis Congênita como: idade materna com maior 

percentual variando entre 20 a 29 anos (58,5%), a realização do pré-natal sendo 

realizada em 75,7% das gestantes e com relação ao tratamento dos parceiros, onde 

apenas 16,9% foram tratados e permanecendo sem tratamento 55,2% (Ministério da 

Saúde, 2008, p. 31). 

De acordo com Saraceni et al. (2007, p. 109), a prevalência de Sífilis 

Congênita em gestantes vem diminuindo com o passar dos anos no Município do 

Rio de Janeiro, porém a sua incidência vem aumentando, apesar das ações 

preventivas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

A persistência da Sífilis Congênita esta relacionada a uma série de fatores 

incluindo a falta de percepção dos gestores que formulam as políticas preventivas, 

prestadores de serviços e usuários, diminuição do acesso aos serviços relacionados 

a planejamento familiar e de pré-natal e o pré-conceito relacionado à doença 

(GRUMACH et al., 2007, p. 122). 

 



 

4.3 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA SÍFILIS CONGÊNITA 

 

O diagnóstico laboratorial para a detecção da Sífilis Congênita baseia-se na 

execução de um conjunto de exames: pesquisa direta da bactéria em material 

coletado de lesão cutaneomucosa, biópsia e autópsia, assim como também 

realizado na placenta e no cordão umbilical, apresentando sensibilidade de até 80% 

(SARACENI; MIRANDA, 2012; SILVA; 2010). 

De acordo com o Serviço de Vigilância Epidemiológica do Estado de São 

Paulo (2008, p. 770), conforme a Resolução SS nº 41 de 24 de março de 2005 o 

diagnóstico laboratorial para a detecção da Sífilis Congênita deve ser realizado tão 

logo que a gestante comece o pré-natal, de preferência ainda no primeiro trimestre 

de gestação. Caso o teste tenha dado positivo durante a gestação ou suspeita-se de 

sífilis materna no momento do parto, deve ser colhido o sangue da periferia do 

recém-nato e proceder na realização dos outros exames, como: investigação do 

líquor cefalorraquidiano (LCR), radiografia de ossos longos e hemograma completo. 

Devido às alterações ósseas precoces serem frequentes, a avaliação dos 

ossos longos se torna de grande relevância para a detecção da doença. As 

alterações são encontradas em 75% a 100% das crianças. Apesar das alterações 

radiológicas apresentarem sensibilidade desconhecida para o diagnóstico de Sífilis 

Congênita em crianças assintomáticas, a mesma continua sendo utilizada, pois entre 

4% a 20% dos casos de recém-nascidos assintomáticos com suspeita de Sífilis 

Congênita, o exame por imagem se apresenta como a única forma de verificar as 

alterações da doença (BRASIL, 2005, p. 19).  



 

Guinsburg e Santos (2010, p. 05) relatam que para diagnosticar os casos de 

Sífilis Congênita é necessário identificar cinco grupos de pacientes: 

“... 1) Mães infectadas e recém-nascidos infectados, com sinais clínicos da 
infecção; 2) Mães infectadas e recém-nascidos infectados sem sinais 
clínicos da infecção; 3) Mães infectadas e recém-nascidos não infectados; 
4) Mães soronegativas infectadas e recém-nascidos infectados, mas sem 
sinais clínicos da infecção; 5) Mães não infectadas.” 

 
Conforme estabelecido pelo Protocolo de Prevenção da Transmissão Vertical 

de HIV e Sífilis (2006, p. 83), o algorítmo abaixo resume os procedimentos que 

deverão ser realizados para o controle da Sífilis Congênita e o devido tratamento 

para cada caso. 

QUADRO 2: ALGORÍTMO PARA AS CONDUTAS FRENTE À GESTAÇÃO COM SÍFILIS  

 
Fonte: Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis (BRASIL, 2006). 



 

Ressalvam ainda, que os critérios para o diagnóstico estão baseados no 

Centers for Disease Control (1988), adotado a partir de 1990 pelo Brasil para a 

eliminação da doença nas Américas até o ano 2000, seguindo os seguintes 

parâmetros: de Sífilis Congênita confirmada, de Sífilis Congênita provável (recém-

nato cuja mãe possui VDRL positivo) e Neurosífilis (GUINSBURG; SANTOS, 2010, 

p. 05; PAZ et al., 2004, p. 12). 

 

 

4.4 TRATAMENTO DA SÍFILIS CONGÊNITA 

 

O tratamento da sífilis é o mesmo para gestantes e não gestantes, com um 

importante diferencial, pois somente a penicilina é capaz de prevenir a transmissão 

vertical. Ainda não há relatos na literatura de casos de resistência treponêmica à 

droga (BRASIL, 2007). Caso a gestante tenha histórico comprovado de alergia à 

penicilina a mesma deverá ser encaminhada a um centro de referência para iniciar a 

dessensibilização, pois a penicilina ainda continua sendo a única droga capaz de 

atravessar a placenta e tratar o feto. O tratamento é considerado simples e eficaz, 

conforme visualizado no Quadro 3. 

QUADRO 3: ESQUEMA DE TRATAMENTO PARA A SÍFILIS PRECONIZADO PELO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 
Fonte: Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis (BRASIL, 2005). 
 



 

Os estudos de Saraceni et al. (2003, p. 1342) comprovam que se o 

tratamento iniciar em até 30 dias antes do parto em gestantes soropositivas, tendo 

sido o parceiro tratado concomitantemente, há uma redução significativa nas 

complicações como prematuridade, natimortalidade, óbitos neonatais ou sequelas 

nos nascidos vivos. 

 

 

4.5 POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA VOLTADAS À SÍFILIS CONGÊNITA 

 

Criado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 

regulamentado em 1990 pela Lei Orgânica nº 8080, o Sistema Único de Saúde 

(SUS) surgiu com a finalidade de mudar as desigualdades sociais existentes na 

assistência à saúde prestada a população brasileira. Possui ações e serviços 

públicos que integram uma rede regionalizada, hierarquizada, constituindo um 

serviço único baseado nos princípios da universalidade e integralidade (Lei nº 

8080/90). 

É na Atenção Básica de Saúde que estão o conjunto de ações situadas no 

primeiro nível de atenção, voltadas para a promoção da saúde da população bem 

como a prevenção de agravos, assistindo-as de forma a solucionar a doença 

encaminhando o paciente, quando houver necessidade, ao serviço de referência 

mais próximo (BRASIL, 2006, p. 07). 

Visando garantir a integralidade nos serviços de saúde prestados à mulher, o 

Ministério da Saúde institui em 1983 o Programa de Assistência Integral à Mulher 

(PAISM), com o objetivo de controlar e prevenir as DST’s, tendo a eliminação da 

sífilis como uma das metas principais (BRASIL, 2004; PEDROSA, 2005, p. 73). 



 

Os dados de notificação compulsória são registrados no SINAN pelas 

Secretarias de Saúde. Porém, devido à falta de adequação no diagnóstico e 

conduta, assim como principalmente falhas no mecanismo de notificação, sabe-se 

que o número de casos da doença acaba sendo bem maior do que o visto nos 

registros, demonstrando uma subnotificação dos casos desse agravo. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), criada em 1994 e originalmente 

chamado de Programa Saúde da Família (PSF), possui o objetivo de reorganizar a 

Atenção Básica de acordo com o que é preconizado pelo SUS, buscando a 

ampliação, o aperfeiçoamento da atenção e a gestão da saúde. 

A assistência ao pré-natal vem se consolidando no Brasil desde 1984. Dessa 

forma, o Ministério da Saúde lança em 2004 a Política Nacional de Atenção a Saúde 

da Mulher (PNAISM) que trouxe uma maior cobertura na saúde feminina, bem como 

expôs a situação da má qualidade prestada ao pré-natal. Fazendo parte da PNAISM 

esta o Programa Nacional de Humanização do Pré-Natal (PHPN), tendo como um 

dos seus objetivos contribuir para a diminuição nos casos de Sífilis Congênita. A 

PHPN estabelece que a ESF seja responsável pela atenção à gestante de baixo 

risco (COSTA, 2012, p. 22; VIDAL et al., 2011, p. 468). 

Porém, de acordo com os estudos realizados em Recife, foi observada uma 

falha na cobertura à assistência prestada ao pré-natal, onde somente 17,8% das 

gestantes receberam um atendimento adequado e dessas apenas 1/3 iniciaram o 

pré-natal no primeiro trimestre e cumpriram o número preconizado de consultas. 

Esse percentual, segundo os autores, pode nos indicar uma falta de preparo dos 

serviços de saúde em captar o mais precoce possível essas gestantes ou ainda, as 

dificuldades de terem acesso aos serviços de saúde (CARVALHO & ARAÚJO 2007, 

p. 314).  



 

Domingues et al. (2012, p. 279) realizaram uma avaliação das ações do 

controle da sífilis e HIV na assistência pré-natal no Rio de Janeiro, onde foi 

observado que não foram alcançadas a cobertura total da assistência ao pré-natal, 

havendo uma falta de profissionais capacitados para a prevenção da doença, e 

devido essa falta de capacitação desses profissionais, não só as gestantes como 

seus parceiros não receberam informações adequadas para o controle e prevenção 

dos agravos. 

Conforme relatado pela a Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS 

(2008, p. 02), a Promoção da Saúde tem por definição ser:  

“(...) processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua 
qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle 
deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, 
satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A 
saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de 
viver (...) a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor 
saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um 
bem-estar global.” 

 

Dessa forma, a população que utiliza os serviços de saúde passa a incorporar 

as ações de saúde em sua vida, ou seja, ao invés de tratar uma única doença, o 

mesmo passaria a fazer uma reflexão de suas atitudes melhorando e adotando 

novos hábitos de vida. 

No ano de 2007 houve o lançamento do Plano Nacional de Redução da 

Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis, tendo como objetivo a redução escalonada 

e regionalizada da taxa de incidência de Sífilis Congênita até o ano de 2011. Para 

que isso fosse possível, o plano pretendia aumentar de 69,2% (2004) para 90% a 

cobertura da testagem para Sífilis no pré-natal até dezembro de 2011 (BRASIL, 

2007, p. 15). 

Visando a qualificação das Redes de Atenção Materno-Infantil em todo 

território nacional e, procurando reduzir a taxa de morbimortalidade materno-infantil, 



 

em 28 de março de 2011 o Ministério da Saúde em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro institui a Rede Cegonha Carioca, que 

apresenta uma série de ações:  

“(i) no processo de cuidado à gravidez, ao parto e ao nascimento; (ii) na 
articulação dos pontos de atenção em rede e regulação obstétrica no 
momento do parto; (iii) na qualificação técnica das equipes de atenção 
primária e no âmbito das maternidades; (iv) na melhoria da ambiência dos 
serviços de saúde (UBS e maternidades); (v) na ampliação de serviços e 
profissionais, para estimular a prática do parto fisiológico; e (vi) na 
humanização do parto e do nascimento (Casa de Parto Normal, enfermeira 
obstétrica, parteiras, Casa da mãe e do Bebê)” (BRASIL, 2012, p.16). 

 

Os objetivos são: estimular a implementação de um novo modelo de atenção 

à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto e ao 

nascimento e no desenvolvimento infantil de 0 aos 24 meses de vida; organizar uma 

Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil que garanta acesso e o acolhimento; e 

principalmente reduzir a mortalidade materna e infantil, com ênfase no componente 

neonatal. 

A Rede Cegonha também possui um papel fundamental no que diz respeito à 

atenção da mulher no período do puerpério, que tem início logo após o nascimento 

do bebê. Esse período é dividido em três fases: imediato, correspondendo do 1º ao 

10º dia após o parto, onde ocorrem as mudanças necessárias para o retorno 

fisiológico do organismo antes da gravidez. A fase tardia que correspondendo ao 

período do 11º ao 25º dia pós-parto, onde continuam ocorrendo modificações 

fisiológicas no organismo da mulher principalmente o que diz em relação à 

regeneração da genitália feminina e o período remoto iniciando no 26º dia pós-parto 

com um término impreciso dependendo da lactação, variando mais ou menos em 6 

meses (BRASIL, 2012, p. 259). 

 

 



 

4.6 AÇÕES PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DA SÍFILIS CONGÊNITA 

 

Apesar de ser uma enfermidade antiga e de ser considerado um problema de 

Saúde Pública grave, no Brasil a Sífilis Congênita se tornou uma doença de 

notificação compulsória em 1986, com a finalidade de facilitar o diagnóstico e 

garantir o tratamento. Porém, apenas em 2005 que a sífilis em gestantes tornou-se 

uma doença de notificação com a publicação da Portaria MS/SVS nº 33. Essa 

notificação é realizada pelo preenchimento, a nível local, da ficha de notificação 

(ANEXO 1 e 2) e suas informações são posteriormente transferidas para o SINAN 

nas Secretarias de Saúde (SARACENI et al., 2005, p. 420).  

No entanto, Saraceni et al. (2005, p. 420) ressaltam no seu estudo que a 

subnotificação dos casos de Sífilis Congênita atinge cerca de 60% a 70%, quando 

comparado com as realizações das Campanhas para Eliminação da Sífilis Congênita 

(CESC) no município do Rio de Janeiro. Esses dados nos revela que há a 

necessidade de elaborar um aprimoramento do SINAN - Sífilis Congênita para que 

seja possível orientar as futuras ações de vigilância epidemiológica. 

Tayra et al. (2007, p. 113) relatam que a partir de 1992 o Ministério da Saúde 

brasileiro se propôs erradicar a Sífilis Congênita da saúde pública, porém só em 

1993 apresentou o documento “Bases Técnicas para a eliminação da Sífilis 

Congênita” indicando as atividades e os objetivos que o Governo Federal, Estados e 

Municípios devem desenvolver.  

Com base nas Diretrizes para o controle da Sífilis Congênita (2005, p. 23), a 

investigação será realizada quando ocorrer às seguintes situações:  

1) “todas as crianças nascidas de mãe com sífilis (evidência clínica e/ou 
laboratorial), diagnosticadas durante a gestação, parto ou puerpério”. 
 

2) “todo o indivíduo com menos de 13 anos com suspeita clínica e/ou 
epidemiológica de Sífilis Congênita”. 



 

Em 2004 a Portaria nº 766 estabeleceu que o exame VDRL, usado para 

diagnosticar a sífilis, deveria ser expandido para todas as unidades hospitalares do 

SUS e realizado em todas as gestantes que ali estivesse internada. Dessa forma 

seria possível diagnosticar e tratar a doença antes do nascimento da criança. 

O caderno de Atenção Básica nº 18 (BRASIL, 2006, p. 95) estabelece a 

realização do exame VDRL para o diagnóstico da Sífilis Congênita na primeira 

consulta do pré-natal (primeiro trimestre da gestação) e outro teste sendo realizado 

na 28º semana de gestação (terceiro trimestre gestacional). Caso a sorologia for 

positiva na mãe ou no bebê o exame deverá ser realizado novamente no 1°, 3°, 6°, 

12° e 18° meses de vida, sendo interrompida a sua realização após serem 

verificadas duas sorologias consecutivas com o resultado negativo. 

Uma das estratégias para a diminuição e controle da Sífilis Congênita 

adotadas pelo Programa Nacional de DST/AIDS em 1999, foi estabelecer 

maternidades referenciais nos Estados e Municípios, onde cada uma deveria possuir 

uma equipe multiprofissional, denominados de Grupos de Investigação de Sífilis 

Congênita (GISC), capazes de diagnosticar, tratar e notificar os casos de Sífilis 

Congênita (RODRIGUES; GUIMARÃES, 2004, p. 169).   

Em 2005 a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (p. 

683), estabeleceu que as ações para a prevenção e controle da Sífilis Congênita 

deveriam ser baseadas em três pontos importantes: antes da gestação (população 

de forma geral), na gestação (gestantes no pré-natal e seus parceiros) e no parto ou 

curetagem (recém-nato), visto no quadro 4. 



 

QUADRO 4: OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE DA SÍFILIS 
CONGÊNITA E AS SUAS COMPLICAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde (2005, p. 683). 

 

Outra medida necessária para o controle da Sífilis Congênita no Brasil foi 

estabelecida pela Portaria nº 77 de 12 de Janeiro de 2012, onde dispõe a realização 

do teste rápido para detecção da sífilis e HIV nas gestantes e em seus parceiros 

atendidos nas Unidades Básicas de Saúde, com o objetivo de eliminar a transmissão 

vertical até o ano de 2015. Para que essa medida seja possível, o Ministério da 

Saúde orienta as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde para adotarem 

medidas que facilitem ingresso das gestantes e de seus parceiros à realização do 

teste rápido, tais como: 

“– Ofertar teste rápido para a sífilis em todas as Unidades Básicas de 
saúde. 
- Proporcionar as articulações e medidas locais necessárias que garantam a 
logística (acondicionamento, distribuição e transporte) e a execução do 
teste rápido nas UBS, com qualidade e confiabilidade. 
- Avaliar a capacidade instalada laboratorial para a realização de exames 
complementares e de monitoramento do tratamento e de cura, com a 
capacidade de entrega dos resultados em até sete dias. 
- Planejar as capacitações em rede num processo de educação 
permanente. 
- Utilizar os Sistemas de Informação para o registro da realização dos testes 
rápidos como, SISPRENATAL WEB, Boletim de Produção Ambulatorial 
(BPA individualizado) do Sistema de Gerenciamento da Tabela de 
Procedimentos (SIGTAP), bem como utilizar o SINAN para a notificação dos 
casos de sífilis em gestantes” (BRASIL, 2012, p. 04). 



 

De acordo com o Ministério da Saúde a implantação dos testes rápidos de 

HIV e sífilis na Atenção Básica dependerá do apoio das redes, membros do grupo 

condutor da Rede Cegonha e de instituições parceiras como a Comissão de 

Integração Ensino-Serviço (CIES) e universidades (BRASIL, 2012, p. 02). 

Os testes rápidos devem ser realizados por profissionais de saúde 

capacitados não só pela execução, mas também pela leitura e interpretação dos 

resultados. A capacitação desses profissionais é de responsabilidade local, 

integrada com a Atenção Básica, com a Área Técnica da Saúde da Mulher e com as 

Coordenações de DST e AIDS (BRASIL, 2012, p. 02). 

A Sífilis Congênita é uma infecção que pode ser evitada. Os principais pilares 

da sua prevenção baseiam-se na informação sobre os mecanismos de infecção 

mais comuns e na monitorização sorológica das gestantes.  

Para Araújo et al. (2006, p. 49), os fatores que permitem a alta incidência de 

Sífilis Congênita na população são: a falta de interesse das autoridades de saúde 

em realizarem medidas preventivas da doença, o baixo acesso aos serviços de 

saúde, a falta de conhecimento sobre a doença por parte das gestantes, o crescente 

número de gestantes solteiras e adolescentes, e a baixa qualidade no serviço 

prestado pelos profissionais de saúde no pré-natal. 

Em um estudo preliminar qualitativo realizado por Víctor et al. (2010, p. 118), 

foi possível observar que para as participantes o conhecimento sobre a sífilis era 

incipiente, em relação à prevenção, transmissão e tratamento da sífilis e Sífilis 

Congênita. Sabe-se que grande parte desses problemas poderiam ter sido evitado 

se o pré-natal fosse realizado de acordo com as normas preconizadas pelo 

Ministério da Saúde. 



 

Na pesquisa realizada por Silva et al. (2010, p. 302), os autores relatam que 

mesmo as gestantes tendo acompanhamento pré-natal prévio, algumas mulheres 

têm seus filhos com Sífilis Congênita devido à falta de tratamento ou quando houve 

o tratamento, o mesmo não foi realizado conforme preconizado pelo Ministério da 

Saúde. E ainda concluíram seu estudo afirmando: 

“... é fundamental a implementação de medidas que tornem as condições de 
assistência pré-natal mais adequadas. São necessários esforços no sentido 
de manter os programas de educação permanente envolvendo todos os 
profissionais (enfermeiros, médicos, odontólogos, bioquímicos, técnicos de 
enfermagem, saúde bucal e de laboratório e agentes comunitários de saúde 
(SILVA et al., 2010, p. 308)”. 

 

Não só as gestantes devem ser tratadas para a sífilis, os seus parceiros 

também deverão receber tratamento adequado. Em 2009 apenas 8% dos parceiros 

receberam tratamento. Os parceiros não tratados acabam permanecendo infectados 

e consequentemente reinfectando as gestantes, inclusive as já tratadas. Esse fato 

torna clara a falta de informação que tanto as gestantes quanto os seus parceiros 

recebem no pré-natal, demonstrando uma falha grave na vigilância epidemiológica e 

colaborando para a doença perpetuar cada vez mais (SCHETINI et al., 2005, p. 22). 

A capacitação dos profissionais torna-se importante para uma boa prática no 

trabalho, diminuindo dessa forma o absenteísmo. Porém para que essa capacitação 

profissional ocorra de forma eficaz e abrangente, se torna necessário que haja uma 

avaliação dos serviços verificando os principais problemas do local. Esse processo 

ainda é visto pouco incorporado às práticas de saúde, possuindo na maioria das 

vezes um caráter burocrático e prescritivo, e nem sempre contribui com a formação 

dos profissionais. 

 



 

4.7 CONHECIMENTO E ATITUDE DAS MULHERES NA ATENÇÃO BÁSICA DE 

SAÚDE NA PREVENÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA 

 

É necessário ter a compreensão do conhecimento e das atitudes da 

população e principalmente das mulheres diante da Sífilis Congênita, pois assim 

será possível verificar as reais necessidades ou problemas da população que 

permitem a presença do agravo, verificar as falhas nas intervenções já criadas para 

solucionar o aumento do número de casos de Sífilis Congênita, permitindo assim 

adaptações nessas intervenções para um melhor atendimento da população. 

A relação entre o conhecimento e atitude esta ligada ao grau de escolaridade, 

onde aquela mulher que possui um nível de escolaridade menor acaba tendo uma 

dificuldade no processo de comunicação e cuidados, tornando assim o agravo de 

saúde ainda maior devido à falta de conhecimento ligado a saúde individual e ou 

coletiva.  

A baixa escolaridade feminina é um dos fatores de disseminação da Sífilis 

Congênita. Quanto menor for o nível de conhecimento das gestantes, maior será a 

probabilidade de adquirirem a doença, pois o conhecimento é essencial para que 

ocorram mudanças nas atitudes diante da Sífilis Congênita, principalmente no que 

se refere a sua transmissão. A reprodução de atitudes erradas devido à falta de 

conhecimento sobre o agravo acaba por aumentar o risco de transmissão vertical, 

elevando ainda mais a taxa de incidência. 

Por se tratar de uma DST, tendo como uma das formas de transmissão o ato 

sexual, ainda há um estigma e discriminação sobre a Sífilis Congênita. Estudos 

revelam que quando as puérperas são informadas sobre a doença em seus filhos, 



 

as mesmas relataram sentimentos de constrangimento, culpa, tristeza, desprezo, e 

até de solidão (VÍCTOR et al., 2010, p. 34). 

De forma geral, o fato da Sífilis Congênita se tratar de uma doença de caráter 

íntimo e por estar relacionada ao exercício da sexualidade, faz com que os 

profissionais envolvidos no cuidado do pré-natal sintam dificuldade na abordagem de 

questões relacionadas ao agravo. Por outro lado, as próprias gestantes podem sentir 

insegurança em revelarem situações relacionadas à transmissão da doença (SILVA, 

2010, p. 21). 

O desafio das ações preventivas da Sífilis Congênita é fazer com que a 

população, através dessas ações, possa verificar a importância do auto cuidado, que 

deve ser reforçado e ampliado através da realização das consultas ao pré-natal, 

tanto das gestantes quanto dos seus parceiros. É na assistência pré-natal que estão 

às oportunidades para a implementação de ações educativas que visem à 

prevenção da Sífilis Congênita.   

Muito tem sido escrito sobre o conhecimento, atitude e práticas realizadas 

pelos profissionais de saúde em relação à Sífilis Congênita. Esses estudos nos 

evidenciam o que esses profissionais sabem como se comportarem diante do 

cuidado ao pré-natal, seja na prevenção da doença como no tratamento da mesma. 

Porém, pouco tem sido pesquisado sobre o conhecimento e atitudes das gestantes 

ou das puérperas em relação à Sífilis Congênita. 

No estudo de Víctor et al. (2010, p. 116) qualitativo realizado com 20 

puérperas que estavam acompanhando seus bebês para o tratamento da Sífilis 

Congênita em uma maternidade de referência de Fortaleza-CE, no período entre 

fevereiro a junho de 2008, puderam identificar a falta de preparo dos profissionais de 

saúde em lidar com a prevenção da Sífilis Congênita. Dados mostraram que as 



 

puérperas que tiveram seus filhos com sífilis realizaram o teste VDRL, porém nem 

todas receberam o resultando do exame, fato este que colaborou para a falta de 

conhecimento sobre a sua situação de saúde. Outro ponto relevante mostrado na 

pesquisa foi o fato de que nenhuma das puérperas com os filhos tendo a sorologia 

positiva receberam informação de que a transmissão da doença ocorria pelas 

próprias gestantes com o VDRL positivo. 

Silva et al. (2010, p. 305) em pesquisa qualitativa realizada com 11 puérperas 

residentes em Olinda no bairro de Peixinhos e Águas Compridas, cujos seus filhos 

foram casos de Sífilis Congênita notificados no SINAN entre o período de 2005 a 

2007, puderam averiguar que quando as gestantes souberam do diagnóstico 

positivo para sífilis a maioria confirmou ter realizado o tratamento durante o pré-

natal, porém nenhuma delas mencionou o tratamento dos seus parceiros e também 

não fizeram o controle da doença como medida preventiva da ocorrência de Sífilis 

Congênita. 

O profissional envolvido na assistência ao pré-natal deve fazer à solicitação 

dos exames, esclarecendo a gestante a finalidade de cada um deles. Deverão 

desenvolver a capacidade de interagir e trocar informações com a paciente, de 

maneira que a mesma possa compreender e se sentir compreendida e cuidada. 

Com isso essas gestantes e puérperas acabarão se envolvendo mais nas atividades 

de promoção à saúde e prevenção do agravo. 

A educação permanente se torna muito relevante para uma boa prática no 

serviço de saúde diminuindo dessa forma o absenteísmo, porém para que essa 

capacitação profissional ocorra de forma eficaz e abrangente se torna necessário 

que haja uma avaliação dos serviços verificando os principais problemas do local. 

Embora esse processo ainda ser pouco incorporado às práticas de saúde, 



 

possuindo na maioria das vezes um caráter burocrático e prescritivo que nem 

sempre contribui com a formação dos profissionais (SILVA et al., 2010, p. 163). 

Os informes mencionados anteriormente nos revelam uma verdadeira lacuna 

no entendimento das mulheres a cerca do conhecimento da sífilis, seja na condição 

de gestantes ou de puérperas. Mostra ainda que o olhar da doença sob a ótica da 

usuária ainda precisa ser mais bem avaliada.  



 

5 MATERIAISE MÉTODOS 

 

 

5.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Através de um estudo descritivo de natureza transversal, foram analisados 

dados primários de puérperas, obtidas uma amostra de conveniência de 387 

puérperas internadas no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, situado no bairro 

Bangú, zona oeste do município do Rio de Janeiro. A coleta de dados da pesquisa 

foi realizada no período de setembro a dezembro de 2013. 

 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado nas dependências do Hospital da Mulher 

Mariska Ribeiro, instituição vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, situado na 

Área Programática 5.1 (AP 5.1) na Praça 1º de Maio no bairro Bangu, zona oeste do 

município do Rio de Janeiro. O hospital é a primeira unidade pública da região 

voltada exclusivamente à saúde feminina (FIGURA2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2: HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO 



 

Conforme dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, a unidade hospitalar 

possui 579 funcionários qualificados, sendo 123 médicos, que trabalham realizando 

atendimentos à população feminina. Além dos partos realizados, a unidade também 

oferece serviços de ambulatório de pré-natal e ginecologia, sala de exames e 

pequenos procedimentos em ginecologia e obstetrícia, hospital/dia (unidade de 

observação para a paciente), exame diagnóstico de câncer cérvico-uterino, 

ultrassonografia, raio-x e exames de controle de movimento do bebê. 

O hospital em apenas um ano de funcionamento realizou 3.522 partos. 

Também atendeu no mesmo período a mais de 22,5 mil emergências diversas (de 

mulheres ou de seus recém-nascidos), prestando outros 1.148 procedimentos 

cirúrgicos ginecológicos ou obstétricos (além das cesarianas), como 

videolaparoscopias e vídeo-histeroscopias. 

A realização desses procedimentos é possível porque a unidade Hospitalar 

Mariska Ribeiro é equipada com tecnologia de última geração, sendo um dos mais 

modernos da cidade em serviços especializados para a saúde da mulher, tanto da 

rede pública quanto da privada. Entre os equipamentos disponíveis na unidade 

estão 8 incubadoras modernas e eficazes que, em comparação aos equipamentos 

tradicionais, podem reduzir o período de internação dos recém-nascidos na UTI 

neonatal. 

O Hospital da Mulher tem ainda enfermaria canguru equipada com seis leitos, 

buscando humanizar ainda mais os cuidados prestados aos recém-nascidos 

internados na UTI, permitindo que o bebê receba os cuidados maternos ainda 

durante a internação. Esta integra a esta unidade a rede do programa Cegonha 

Carioca, que atende gestantes vindas de toda Área Programática 5 (APs 5.1, 5.2 e 

5.3). 



 

Área de programática 5 é formada por 20 bairros e 5 regiões administrativas. 

Corresponde a 48,4% do território do município (592,45km²) e abriga 26,6% da 

população carioca, totalizando 1.773.775 habitantes. O bairro de Bangu possui uma 

população de 253.125 habitantes no ano 2010 e com o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de 0,79% (IBGE). O total de domicílios presentes no bairro é de 

125.821 (IBGE, 2000). 

De acordo com a secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro além dos 

partos realizados no local também são oferecidos a população os serviços de 

ambulatório de pré-natal e ginecologia, sala de exames e pequenos procedimentos 

em ginecologia e obstetrícia, hospital/dia (unidade de observação para a paciente), 

exame diagnóstico de câncer cérvico-uterino, ultrassonografia, mamografia, raio-x 

outros e exames realizados no pré-natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3: MAPA DAS ÁREAS PROGRAMÁTICAS DESTAQUE PARA AP-5 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2012. 
 



 

5.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi composta por puérperas independente de classe econômica, 

social, racial ou religiosa, que se encontravam internadas nas enfermarias de pós 

parto do Hospital da Mulher Mariska Ribeiro no período da pesquisa.  

A amostragem foi por conveniência. Não houve limitação no número de 

participantes. O tamanho da amostra almejado foi calculado a partir da prevalência 

de 10% do número de partos realizados na área hospitalar no período de 01 ano. 

Desta forma considerando uma significância para erro amostral de 5%, foi estimada 

uma amostragem mínima de 352 puérperas. No entanto foram realizadas 387 

entrevistas. 

 

 

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

Foram incluídas nesse estudo as puérperas que se encontravam no 

período da fase imediata do pós parto, internadas no Hospital da Mulher Mariska 

Ribeiro independente da idade gestacional, e que após receberem esclarecimentos 

sobre o estudo consentiram com a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Quando se tratava de puérperas adolescentes, o TCLE 

foi assinado pelo responsável da menor. 

 

 



 

5.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 

Foram excluídas da presente investigação, as puérperas com a sorologia 

positiva para sífilis. E as puérperas que apresentavam distúrbio cognitivo de 

qualquer natureza no momento da entrevista. 

 

 

5.6 DEFINIÇÃO DE DESCRITORES  

 

A avaliação do conhecimento e da atitude é utilizada para medir o que a 

população sabe, pensa e como atua frente a uma determinada situação e ainda 

auxilia as práticas de educação em saúde. Os conceitos de conhecimento e atitudes 

foram estabelecidos a partir das definições de Marinho et al. (2003, p. 577). 

 Conhecimento: significa poder recordar fatos, habilidades ou conceitos 

específicos, dentro de um sistema que faz parte do indivíduo, para solucionar ou 

emitir considerações sobre uma determinada eventualidade ocorrida. 

 Atitude: significa ter opiniões, sentimentos e crenças voltadas para um 

objetivo, situação ou pessoa. “Domínio afetivo”. 

 

 

5.7 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

As informações da pesquisa foram coletadas utilizando como instrumento um 

questionário estruturado (APÊNDICE 1), elaborado a partir da fusão de dois 

instrumentos utilizados em pesquisa quantitativa sobre o tema em apreço, que 



 

sofreram adaptações para utilização desse presente estudo (CAMPOS, 2008, p. 54; 

RODRIGUES, 2005, p. 142), totalizando o quantitativo de 42 perguntas. 

O instrumento de pesquisa foi aplicado nas dependências da Unidade de 

Saúde proposta nas puérperas que ali estiveram internadas, no próprio ambiente da 

internação, preservando o anonimato da paciente. 

 

 

5.8 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis de interesse do estudo foram fichadas no roteiro de entrevista 

estruturada, instrumento de coleta de dados (APÊNDICE 1) e incorporadas em cinco 

dimensões, abordando algumas questões relacionadas: identificação e aspectos 

sócio-demográficos, ao conhecimento sobre a sífilis e sífilis congênita, as atitudes 

tomadas pela mulher diante da doença, ao pré-natal em relação a última gravidez e 

à história pregressa de DST’s. à vida social, seus direitos, sua saúde e o seu dia-a-

dia: 

Variáveis de natureza Sócio-demográficas: Identificação, Data do 

nascimento; Idade- expressa em anos; Cor da pele (branca e não branca); Estado 

civil - considerando com companheiro e sem companheiro; Escolaridade – expressa 

pelo nível de escolaridade; Profissão/ocupação; Renda familiar- será avaliada a 

renda familiar mensal. 

Variáveis relacionadas ao pré-natal em relação à última gravidez: Se 

realizou alguma consulta na última gestação; Em qual trimestre iniciou o pré-natal; 

Número de consultas realizadas; Local onde foram realizadas as consultas; Se 

recebeu alguma visita da equipe da ESF em sua residência; Qual foi o profissional 



 

que realizou o pré-natal; Se em algum momento foi realizado o exame VDRL para 

sífilis; Trimestre da gestação em que foi realizado o exame; Trimestre da gestação 

em que foi recebido o exame; Resultado do exame; Qual o profissional que forneceu 

o exame; Se foi feito o exame no parceiro. 

Variáveis relacionadas ao Conhecimento das puérperas sobre a sífilis e 

sífilis congênita: Local aonde ouviu falar sobre a sífilis; Se sabe o que é a doença; 

Se sabe quais são as formas de transmissão da doença; Como se previne o agravo; 

Conhecimento sobre quais os exames realizados para a detecção da doença; Sinais 

e sintomas da sífilis; Conhecimento sobre os tratamentos realizados a cura da 

doença; Conhecimento sobre a presença da sífilis em seus parceiros atuais e 

antigos; Conhecimento sobre riscos e seqüelas para o bebê; Conhecimento sobre a 

cura do bebê.  

Variáveis relacionadas às atitudes das puérperas diante da sífilis e sífilis 

congênita: Se a puérpera manteve alguma relação sexual durante a gravidez; Se 

fez uso de preservativos durante a gravidez; Se fez algum exame para a detecção 

da doença antes da gestação; se acha importante o tratamento da sífilis em seu 

parceiro; Quantas vezes acha que deve ser realizado o exame para o agravo; O que 

acha importante o profissional da saúde fazer caso a sua sorologia para sífilis fosse 

positiva. 

Variáveis relacionadas à História Pregressa de DST: Se as puérperas 

tiveram alguma DST antes da gestação e qual foi – sendo considerado Herpes 

genital/anal, Cangro Mole, Gonococcia, Infecção por Clamídia, Linfogranuloma 

venéreo. 

 



 

5.9 PLANO DE ANÁLISE 

 

Os dados foram organizados e processados sob a forma de gráficos e 

tabelas, na premissa de ajudar na compreensão dos resultados. Foram calculadas 

as freqüências das diversas variáveis do estudo, utilizando como ferramenta os 

programas Epi Info 7.0 e Microsoft Excel 2007. 

A partir dessa análise foi possível avaliar conhecimento e as atitudes das 

puérperas sobre métodos de diagnóstico, tratamento, prevenção e 

acompanhamento adequado durante o pré-natal. 

 

 

5.10 APECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa foi realizada conforme as Diretrizes e Normas Regulamentadoras 

envolvendo seres humanos (Resolução 196/96 Conselho Nacional de Saúde). 

Todas as puérperas participantes do estudo assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, explicando sobre a pesquisa.  

O projeto foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá (CEP/UNESA) e também ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro 

(CEP/SMSDC-RJ), sob o código CAAE 217591136000052-84. 



 

6 RESULTADOS 
 

Os dados da presente investigação constam de 387 entrevistas, realizadas na 

forma de questionários auto aplicáveis, aplicados nas puérperas internadas no 

Hospital da Mulher Mariska Ribeiro situado no bairro Bangu – RJ, no período de 

setembro a dezembro de 2013. Foram analisadas as variáveis que envolvem 

aspectos sociais, comportamentos e atitudes relacionados à sífilis congênita, 

contemplando ainda aspectos relacionados ao pré-natal e história pregressa de 

doenças sexualmente transmissíveis. 

No que tange ao perfil, os dados revelam que a idade variou de 13 a 43 anos 

(média de 24 anos), com taxa de gravidez na adolescência próximo aos 15%. As 

informações adicionais sobre o perfil revelam as seguintes características: puérperas 

de cor predominantemente não branca (72,6%); tendo a maioria relatada viver com 

companheiro (61,5%); quase todas possuindo alguma escolaridade (99,2%), sendo 

que mais da metade declarou possuir o ensino fundamental (56,6%). As ocupações 

predominantes das entrevistadas foram respectivamente, do lar (46,8%) e ocupação 

remunerada de natureza diversa (40,2%), com a renda familiar variando entre zero a 

quatro salários mínimos (TABELA 3). 



 

TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA SEGUNDO CARACTERÍSTICAS SÓCIO-
DEMOGRÁFICAS 

Variáveis sócio-demográficas Absoluto (n) Relativo (%) 
Idade 
13 a 18 anos 58 14,9 
19 a 30 anos 241 62,1 
31 a 43 anos 88 22,8 
Cor    
Branca 106 27,4 
Não branca 281 72,6 
Estado Civil 
Com companheiro 238 61,5 
Sem companheiro 149 38,5 
Escolaridade 
Sem estudo 3 0,8 
Ensino fundamental I e II 219 56,6 
Ensino médio 30 7,3 
Ensino superior 134 34,6 
Pós-graduação 1 0,3 
Profissão/Ocupação 
Estudante 51 13,2 
Do lar  181 46,8 
Serviço Remunerado 150 40,2 
Autônomo 5 1,3 
Renda mensal familiar 
Menos de 1 salário mínimo    148 38,2 
De 1 a 2 salários mínimos 223 57,6 
De 3 a 4 salários mínimos       16 4,1 

 

 

6.1 ASPECTOS RELACIONADOS AO DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS NO PRÉ-NATAL  

 

Com relação ao pré-natal, foi observado que 96,6% receberam esse tipo de 

assistência, independente do tipo de prestador de serviço, sendo a maior parte das 

consultas realizadas pelo médico (54,8%). A maioria das entrevistadas iniciou o pré-

natal no primeiro trimestre de gestação, realizando no conjunto da assistência uma 

média de 07 consultas. Quanto ao local das consultas a maior proporção recebeu 

assistência na Atenção Básica de Saúde (postos de saúde e ESF), sendo que 

somente 15,2% dessas mulheres receberam visitas dos agentes comunitários de 

saúde.  



 

TABELA 4: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA SEGUNDO DADOS DO PRÉ-NATAL DA 
ÚLTIMA GRAVIDEZ 

Variáveis relacionadas ao pré-natal Absoluto (n) Relativo (%) 
Fez alguma consulta no pré-natal na ultima gestação 374 96,6 
Em qual trimestre iniciou o pré-natal   
1° trimestre 285 73,7 
2° trimestre 92 23,8 
3° trimestre 10 2,6 
Qual foi o número de consultas realizadas no pré-natal   
Não lembra 6 1,6 
< 6 consultas 68 17,5 
≥ 6 consultas 313 80,9 
Aonde foram feitas as consultas do pré-natal   
Atenção Básica de Saúde 258 66,7 
Na própria maternidade (hospital) onde foi realizado o parto 72 18,6 
Em maternidade diferente de onde foi realizado o parto 42 10,9 
Médico particular 15 3,9 
Recebeu alguma visita da equipe da ESF durante esta gravidez  59 15,2 
Quais foram os profissionais que realizaram seu pré-natal   
Médico 212 54,8 
Enfermeiro  156 40,3 
Técnico de enfermagem 19 5 

 

No que concerne aodiagnóstico da sífilis, 75,5% das mulheres informaram ter 

realizado o referido exame durante o pré-natal. Dessas 35,1% declaram ter 

conhecimento da realização do mesmo no primeiro trimestre, sendo que apenas 63 

entrevistadas informaram terem realizado mais de uma sorologia para a doença 

durante o pré-natal. Foi observado que 72,6% das entrevistadas souberam que a 

testagem para sífilis foi negativa, sendo o médico (54,8%) o profissional da saúde 

que mais forneceu o resultado. No entanto, 27,4% das entrevistadas relataram não 

terem o conhecimento sobre o resultado da sorologia. 

Observa-se que a maior parte das entrevistadas não encontrou dificuldades 

na realização e no recebimento dos resultados do VDRL. Porém a sua execução e 

recebimento não estão de acordo com o que foi estabelecido pelo Ministério da 

Saúde, onde o primeiro exame deve ser realizado e recebido no primeiro trimestre e 

o segundo no terceiro trimestre. 



 

TABELA 5: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA RELACIONADA À REALIZAÇÃO DO 
EXAME VDRL NO PRÉ-NATAL 

Variáveis relacionadas à sorologia do VDRL no pré-natal Absoluto (n) Relativo(%) 
Em algum momento durante esta gravidez foi feito o exame VDRL para 
sífilis 

293 75,5 

Trimestre da gestação em que foi realizado o exame VDRL para a 
detecção da sífilis 

  

1° trimestre 136 35,1 
2° trimestre 131 33,8 
3° trimestre 89 23,1 
Trimestre da gestação que recebeu o resultado do exame VDRL    
1° trimestre 91 23,5 
2° trimestre 156 40,3 
3° trimestre 96 24,7 
Quantas gestantessouberam do resultado do exame 281 72,6 
Qual o profissional da saúde que lhe forneceu o resultado do exame   
Médico 154 54,8 
Enfermeiro 112 39,9 
Técnico de enfermagem  15 5,3 

 

6.2 ASPECTOS SOBRE CONHECIMENTOS E ATITUDES RELACIONADAS À 

SÍFILIS CONGÊNITA 

 

Quanto aos aspectos relacionados ao conhecimento das puérperas sobre a 

sífilis, observou-se que a maior parte das entrevistadas afirmou ter recebido 

informações na Atenção Básica de Saúde (41,6%) e dos meios de comunicações 

(19,1%). Na análise também foi possível observar que apesar das informações 

fornecidas sobre a doença, 28,9% ainda não ouviram falar da sífilis, evidenciando a 

falta de informação prestada à população. 

TABELA 6: ASPECTOS RELACIONADOS AO LOCAL DE ONDE OUVIRAM 
INFORMAÇÕES SOBRE A SÍFILIS CONGÊNITA 

Variáveis relacionadas ao conhecimento sobre a doença Absoluto (n) Relativo (%) 
Aonde ouviu falar sobre a sífilis   
Atenção Básica de Saúde 161 41,6 
Não ouviram falar 112 28,9 
Rádio e TV 74 19,1 
Outras fontes de informação 43 11,2 
Amigos 30 7,8 
Igreja 5 1,3 

 

A Tabela 7 contempla às variáveis sobre o conhecimento das puérperas em 

relação à sífilis, relacionadas às formas de transmissão, prevenção e exames para 



 

sua detecção. Os dados revelam que a maior parte das entrevistadas (62,5%) sabia 

tinham conhecimento sobre a sífilis. Quando solicitadas a mencionar quais as 

formas de transmissão do agravo, as mulheres afirmaram que a sífilis pode ser 

transmitida por mais de uma via de contaminação (40,8%), sendo que a maioria 

informou ser o contato sexual desprotegido a via de maior contágio da doença 

(73,9%), seguida pela transfusão sanguínea (30,2%). Apesar da grande maioria das 

puérperas afirmarem conhecer a forma de contato da enfermidade foi observado que 

19,4% das entrevistadas desconhecem qualquer tipo de meio de transmissão da 

sífilis e erroneamente algumas delas ainda acham que o vaso sanitário e o beijo são 

formas transmissoras da doença.  

No que diz respeito aos métodos de prevenção da sífilis a análise mostrou 

que as entrevistadas relataram ser a camisinha o método mais recomendado para 

evitar a doença (75,7%). Apesar da ampla divulgação sobre a sífilis pelas diversos 

meios de comunicação, ainda há um significativo desconhecimento sob o modo de 

prevenção. Com relação ao material ofertado para o diagnóstico, observou-se que a 

maioria das puérperas tinha conhecimento de que o diagnóstico é prioritariamente 

realizado através de exame de sangue (61,2%), porém 34,1% afirmaram não 

saberem qual a forma de detecção da doença evidenciando mais uma vez a falta de 

informação passada para as gestantes na realização do pré-natal. 
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Sinais e Sintomas da Sífilis 

TABELA 7: ASPECTOS RELACIONADOS AO CONHECIMENTO DAS PUÉRPERAS 
SOBRE A SÍFILIS, SUAS FORMAS DE TRANSMISSÃO, PREVENÇÃO E EXAMES 
REALIZADOS PARA A DETECÇÃO DA DOENÇA 

Variáveis quanto ao conhecimento sobre a Sífilis e suas formas 
de prevenção, transmissão e exames Absoluto (n) Relativo (%) 

Sabe o que é Sífilis   
Sim 242 62,5 
Saberes relacionados às formas de transmissão da sífilis   
Contato sexual desprotegido 286 73,9 
Transfusão com sangue contaminado 117 30,2 
Não sabem 75 19,4 
Vaso sanitário 32 8,3 
Beijo 25 6,5 
Urina 9 2,3 
Fezes 1 0,3 
Como previne a sífilis   
Camisinha 293 75,7 
Não sabem 69 17,9 
Vacina 24 6,2 
Antibiótico 21 5,4 
Chá caseiro 1 0,3 
Sabem quais são os exames realizados para detectar a sífilis   
Sangue 237 61,2 
Não sabem 132 34,1 
Urina 27 7 
Fezes 5 1,3 

 

No que se refere aos sinais e sintomas da sífilis, quase a metade da 

população estudada (44,7%) informou não saber de qualquer sinal ou sintoma que 

poderiam estar relacionados à sífilis, denotando um baixo conhecimento da doença. 

No conjunto, apenas em torno de 30% das entrevistadas mencionaram a existência 

de pelo menos dois sinais e sintomas associados à patologia (manchas no corpo e 

úlcera na região genital) (FIGURA 4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4: ASPECTOS RELACIONADOS AO CONHECIMENTO DOS SINAIS E 
SINTOMAS DA SÍFILIS 



 

Sobre o conhecimento relacionado ao tratamento, as variáveis catalogadas 

mostram que 62,5% das puérperas afirmaram que a doença possuía tratamento, no 

entanto 35,4% delas desconheciam qualquer forma de terapêutica. Ao serem 

questionadas se sabiam qual seria o tratamento realizado na enfermidade, 81,1% 

relataram que desconheciam. Apenas 18,9% relataram conhecerem o tratamento, 

sendo que 11,1% dessas mulheres relataram ser a utilização de três injeções de 

Benzetacil a forma mais eficaz de cura. 

Quanto ao conhecimento relacionado à sífilis em seus parceiros, 57,6% 

afirmaram possuir a sorologia negativa da patologia. No entanto, 32,3% das 

entrevistadas afirmaram não saberem se seus companheiros tinham a doença. 

Chama à atenção a taxa significativa de puérperas entrevistadas (18,3%) que 

relataram desconhecer se algum outro parceiro já tivera adquirido a doença.  

TABELA 8: CONHECIMENTO DAS PUÉRPERAS RELACIONADO Á SÍFILIS EM 
SEUS PARCEIROS E AO TRATAMENTO DA DOENÇA 

Variáveis quanto ao conhecimento da sífilis nos seus parceiros 
e ao tratamento Absoluto (n) Relativo (%) 

A sífilis tem tratamento   
Sim  242 62,5 
Não 8 2,1 
Não sabe 137 35,4 
Sabe qual o tratamento érealizado   
Não  314 81,1 
Sim 73 18,9 
Dos que sabe, qual seria o tratamento   
Três injeções de Benzetacil 43 58,9% 
Uma injeção de Benzetacil 13 17,8% 
Duas injeções de Benzetacil 12 16,4% 
Outros tratamentos 5 6,8 
O seuparceiro possui sífilis ou já teve   
Não 223 57,6 
Não sabe 125 32,3 
Sim 39 10,1 
Algum parceiro seu já teve sífilis   
Não 305 78,8 
Não sabe 71 18,3 
Sim 11 2,8 

 

Ao analisar os dados relacionados ao conhecimento da sífilis congênita nos 

bebês demonstrados na Tabela 9, foi possível verificar que 56,1% das puérperas 



 

sabiam que existia algum risco do bebê ser infectado durante a gestação, no entanto 

34,4% afirmaram não saberem se era possível a transmissão vertical da doença 

para o seu filho.  

A grande parte das entrevistadas (70,5%) relatou que a sífilis pode causar 

algum problema para o bebê. Os principais problemas citados no questionário foram: 

bebê pode nascer com sífilis (40,6%), nascer com problema congênito (24,3%); 

morrer dentro do útero (18,1%); morrer após o nascimento (10,3%). Causa 

perplexidade o desconhecimento de grande parte das mulheres sobre o potencial 

nocivo da doença, no que tange a malefícios aos filhos e a existência de cura. 

TABELA 9: CONHECIMENTO DAS PUÉRPERAS RELACIONADO À SÍFILIS 
CONGÊNITA EM SEUS BEBÊS 

Variáveis quanto a Sífilis Congênita nos bebês Absoluto (n) Relativo (%) 
Existe algum risco do bebê ser infectado por sífilis na gestação   
Sim 217 56,1 
Não sabe 133 34,4 
Não 37 9,6 
Acha que a sífilis pode causar algum problema para o bebê   
Sim 273 70,5 
Não sabe 107 27,6 
Não 7 1,8 
Qual (is) seria (m) o (s) problema (s) que a sífilis pode causar no bebê   
O bebê pode nascer com sífilis 157 40,6 
Não sabem 124 32,0 
O bebê pode nascer com defeito congênito 94 24,3 
Morte do bebê no útero 70 18,1 
Morte do bebê após o nascimento 40 10,3 
A sífilis na mãe não afeta o bebê 4 1,0 
Acha que existe cura para os bebês que nascem com sífilis   
Sim 190 49,1 
Não sabe 187 48,3 
Não 10 2,6 

 

Em se tratando das atitudes tomadas pelas puérperas para a prevenção da 

sífilis congênita, foi possível constatar que quase a totalidade das entrevistadas 

(82,8%) manteve relações sexuais durante a gestação, mas somente 12,7% fez uso 

da camisinha, podendo colocar em risco a saúde do seu bebê. 

Quando interrogadas se já haviam feito algum exame para a detecção da 

sífilis antes da gestação 41,9% afirmaram terem realizado a sorologia e cerca de 



 

88,6% acha importante o tratamento de seus parceiros caso ele venha ter a doença. 

E em relação a quantas vezes deve ser realizada a sorologia para a sífilis durante a 

gravidez, 28,4% das entrevistadas relataram que o exame deveria ser realizado 

todos os meses da gestação, seguido 24,8% das mulheres que relataram ser 

realizado duas vezes. Esses fatos de algum modo demonstram a preocupação das 

entrevistadas em relação à prevenção da sífilis durante a gestação e o medo da 

detecção da patologia em seus filhos. 

TABELA 10: ASPECTOS RELACIONADOS ÀS ATITUDES TOMADAS PELAS 
PUÉRPERAS PARA A PREVENÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA 

Variáveis quanto à atitude sobre Sífilis Congênita Absoluto (n) Relativo (%) 
Manteve alguma relação sexual durante a gravidez   
Sim 335 86,6 
Não 52 13,4 
Fez uso de preservativo em todas as relações sexuais durante 
a gravidez 

  

Não 338 87,3 
Sim 49 12,7 
Já fez algum exame para detectar sífilis antes desta gestação   
Sim 162 41,9 
Não 125 32,3 
Não sabe 100 25,8 
Acha importante seu parceiro se tratar de sífilis, caso ele tenha 
a doença 

  

Sim 343 88,6 
Não sabe 40 10,3 
Não 4 1,0 
Quantas vezes você acha que deve ser realizado o exame para 
detectar sífilis na gravidez 

  

Todos os meses da gestação 110 28,4 
Duas vezes 96 24,8 
Três vezes 75 19,4 
Uma vez 57 14,7 
Não sabe 49 12,7 

 

Com relação à história pregressa de DST’s diferentes da sífilis, a maior parte 

(87,3%) das entrevistadas afirmou não terem sido contaminadas por nenhuma 

patologia, no entanto somente 4,9% relataram possuir ou já terem possuído alguma 

DST. Dessas 16 puérperas afirmaram já terem sido diagnosticadas com o 

Condiloma Acuminado (HPV), 02 com herpes genital/anal e 01 com HIV/AIDS. 



 

TABELA 11: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA RELACIONADA À HISTÓRIA 
PREGRESSA DE DST’S 

 

Os dados da Tabela 12 exprimem a opinião das puérperas entrevistadas, 

solicitando que relatassem o que achavam que os profissionais da saúde 

responsáveis pelo pré-natal e deveriam fazer, caso a sorologia para sífilis fosse 

positiva. 

Foi observado que menos da metade das entrevistadas preferiu se abster da 

resposta. Daquelas que se manifestaram, grande parte fizeram menção sobre a falta 

de informações por parte dos profissionais de saúde durante o pré-natal. Outro 

aspecto que mereceu consideração foi informe sobre o diagnóstico e o tratamento 

precoce da doença, como medidas capazes deminimizar a gravidade da doença. 

Esses dados retratam o interesse dessas puérperas em relação à doença e nos 

revela também que os profissionais responsáveis pelos cuidados ao pré-natal não 

estão dando a devida informação sobre a doença o agravo.  

TABELA 12: DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS SEGUNDO A OPINIÃO DAS 
PUÉRPERAS SOBRE AS ATITUDES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CONDUÇÃO 
DA SÍFILIS NA GESTAÇÃO 

O que você acha importante o profissional da saúde fazer, caso 
o seu exame para sífilis desse positivo Absoluto (n) Relativo (%) 

Não quiseram se manifestar 171 44,2 
“Acho que deveria começar o tratamento o mais rápido possível” 85 38,6 
“Gostaria de receber maiores informações sobre a doença 
associadas com a realização do tratamento” 118 30,5 

“Desconheço o que deveria ser feito” 10 4,5 
“Gostaria de receber uma vacina para acabar com a doença” 2 0,9 
“O profissional da saúde deve fazer um acompanhamento da 
doença” 1 0,4 

“Acho que deveriam ser realizados outros exames para confirmar o 
diagnóstico da doença” 1 0,4 

 

Variáveis relacionadas à DST’s Absoluto (n) Relativo (%) 
Já teve alguma outra DST diferente da sífilis   
Não 338 87,3 
Não sabe 30 7,8 
Sim  19 4,9 
Qual DST já teve   
Condiloma acuminado (HPV) 16 4,1 
Herpes genital/anal 2 0,5 
HIV/AIDS 1 0,3 



 

7 DISCUSSÃO 

 

Nas últimas décadas tem-se discutido muito a respeito da permanência da 

sífilis em mulheres e homens, e principalmente as suas repercussões negativas na 

criança. O Brasil possui um grande número de bebês com a sorologia positiva para a 

sífilis congênita, sendo o Estado do Rio de Janeiro o que possuí o maior índice da 

doença (SARACENI; LEAL, 2003). Se por um lado o problema precisa ser resolvido, 

por outro se esbarra na maneira de como o tema esta ou não sendo abordado no 

período do pré-natal tanto para as gestantes, como para os seus parceiros.  

A assistência prestada no período gestacional deve ter como principal objetivo 

evitar a infecção do feto e do recém-nascido, visto que a sífilis congênita representa 

o mais grave desfecho que pode ser previsível no pré-natal. Esta pesquisa fez um 

recorte sobre a complexa temática para estudar especificamente o conhecimento e 

as atitudes tomadas pelas puérparas, residentes na zona oeste do Rio de Janeiro, 

diante da sífilis congênita. 

Quaisquer que sejam os assuntos relacionados ao processo saúde-doença, 

os níveis socio-demográficos devem ser analisados, pois a situação da saúde esta 

diretamente ligada às condições de vida e de trabalho da população. Neste sentido, 

a pesquisa evidenciou que a média de idade das mulheres entrevistadas foi de 24 

anos e a maior parte delas (61,5%) possuía um companheiro no momento da 

pesquisa. Em se tratando da escolaridade, 56,6% das puérperas entrevistadas 

afirmaram terem no mínimo 08 anos de estudo, com uma média de renda familiar 

mensal de 02 salários mínimos.  

A presente análise vem de acordo com os dados fornecidos pela Pesquisa 

Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), onde foi visto que 



 

a idade da mulher reprodutiva da Região Sudeste variava de 20 a 24 anos, sendo 

que 64% apresentavam parceiros fixos e a grande maioria dessas mulheres possuía 

renda mensal familiar de 02 salários mínimos. No entanto, as variáveis relacionadas 

aos anos de estudo, o PNDS afirmou que as mulheres residentes nessa região 

possuíam mais de 9 anos de estudos. Esses dados discordam da presente pesquisa 

devido ao baixo IDH-E (Índice de Desenvolvimento Humano Estudantil) do bairro 

Bangu (IBGE, 2010). 

Em 2009 o Ministério da Saúde publicou que a mulher tendo em média o nível 

escolar até o ensino fundamental causava significativamente um diferencial de 

comportamento em relação à gestação e à sua própria saúde. Fernandes et al. 

(2000) apontaram em sua pesquisa que devido as mulheres iniciarem cada vez mais 

cedo a sua vida sexual, acabam por casarem e conseqüentemente terem seus filhos 

ainda jovens, levando a abandonarem precocemente as suas escolas. 

A assistência prestada às gestantes no período do pré-natal é considerada 

como um dos mais importantes indicadores de qualidade da Atenção Básica de 

Saúde. Durante esse período é preconizado o desenvolvimento de atividades 

relacionadas á promoção da saúde e prevenção de agravos com a identificação de 

riscos tanto para as gestantes quantos para os seus bebês.  

O Ministério da Saúde (2005) preconiza que 100% da assistência prestada no 

período do pré-natal deve ter início no primeiro trimestre gestacional e que o número 

mínimo de atendimentos realizados deverá ser de 6 consultas com os profissionais 

de saúde qualificados para o serviço, sendo que pelo menos duas delas deverão ser 

realizadas pelo médico.  

Os dados do presente estudo evidenciaram que 96,6% das mulheres fizeram 

o acompanhamento do pré-natal, sendo que 73,7% das entrevistadas iniciaram as 



 

suas consultas no primeiro trimestre de gestação. Aproximadamente 26,4% 

afirmaram só terem começado as suas consultas no segundo e terceiro trimestre, 

indo de confronto com o que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde.  

Carvalho et al. (2007) observaram no seu estudo que um pouco mais de um 

terço das gestantes entrevistadas em sua pesquisa, iniciaram o pré-natal no primeiro 

trimestre de gestação. Para eles a realização tardia das consultas demonstra uma 

falta de preparo dos serviços de saúde em captarem essa mulher o mais precoce 

possível, o que dificulta o diagnóstico e o tratamento de determinadas doenças, 

como por exemplo, a sífilis. 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 18 do Ministério da Saúde, é 

na atenção primária onde são desempenhadas as ações de promoção à saúde e 

prevenção de agravos, com a realização de consultas, diagnósticos e tratamentos 

da mulher através dos cuidados estabelecidos no período gestacional. Para que 

ocorram essas ações, cabe aos Agentes Comunitários de Saúde estabelecer 

através de suas visitas domiciliares o elo entre os serviços de saúde e a 

comunidade, realizando: prevenção de doenças próprias da gravidez; preparo para o 

aleitamento; encaminhamento (pré-natal); organização de estratégias que 

assegurem a assistência ao parto, entre outras ações. 

O presente estudo mostrou que 66,7% das consultas do pré-natal foram 

realizados na Atenção Básica de Saúde (postos de saúde e ESF), no entanto 

apenas 15,2% das puérperas entrevistadas afirmaram terem recebido alguma visita 

da ESF durante a gestação. Esses dados apontam falhas graves da atenção 

primária na prevenção de agravos na gravidez, pois a falta de vínculo dos 

profissionais da saúde com as gestantes leva à falta de informação e a falta de 

cuidados realizados nesse período, aumentando assim a enfermidade. 



 

O Ministério da Saúde elegeu a ESF para o fortalecimento da prevenção da 

sífilis congênita. Acredita-se que com o aumento na cobertura da ESF e das ações 

básicas que devem ser realizadas no período do pré-natal (consultas, exames 

diagnósticos, tratamentos, visitas domiciliares e principalmente esclarecimentos 

sobre a doença para as gestantes e seus parceiros) poderá haver uma diminuição 

no número de casos de sífilis congênita. No entanto, cabe ao próprio Ministério da 

Saúde a fiscalização dessas ações de saúde, para que de fato seja possível o 

controle da doença. 

Alguns autores (ARAÚJO et al., 2012; SARACENI; MIRANDA, 2012) apontam 

que as incidências de sífilis congênita são mais elevadas em lugares onde há uma 

maior cobertura da ESF. Esse dado pode ocorrer devido á uma maior notificação 

dos casos ou devido a falhas no funcionamento das equipes e/ou na organização do 

próprio sistema de saúde, como por exemplo, a falta de acesso das gestantes aos 

exames laboratoriais. 

A média de atendimentos realizados nesse período foi de 07 consultas sendo 

o médico (54,8%) o profissional da saúde em que mais prestou esse serviço à 

população. Esses resultados são semelhantes aos encontrados por Campos et al. 

(2008). Os autores afirmam que a realização do número mínimo de consultas não é 

o suficiente para garantir um bom atendimento as gestantes, pois se faz necessário 

a utilização de marcadores de qualidade na formulação de novas políticas de saúde 

no que diz respeito tanto a saúde da mãe quanto para a do bebê. 

A sífilis é uma enfermidade considerada de fácil diagnóstico, no entanto a 

realização do exame VDRL para a detecção da doença ainda ocorre de forma 

inadequada. O Ministério da Saúde estabelece que a realização da sorologia deva 



 

ser feita pelo menos duas vezes na gestação, sendo o primeiro exame realizado no 

primeiro trimestre gestacional e o segundo no terceiro trimestre.  

No município do Rio de Janeiro o teste rápido para a sífilis é realizado pela 

Rede Cegonha Carioca e contribui para a tomada de decisão clínica imediata quanto 

à necessidade de tratamento e notificação das gestantes com a sorologia positiva, 

melhorando assim a qualidade do pré-natal (DOMINGUES et al., 2012). 

Os estudos de Lopes (2010) e Araújo et al. (2006), apontam que as 

realizações dos exames VDRL não atendem as necessidades diagnósticas das 

gestantes atendidas no pré-natal, pois pouco mais da metade das mulheres 

pesquisadas realizaram o exame no primeiro trimestre e apenas 13% realizaram o 

segundo exame no terceiro trimestre. Campos et al. (2008) apontam um dado ainda 

mais relevante, onde relatam que no seu estudo nenhuma gestante realizou a 

repetição do segundo exame.  

Percebe-se que as variáveis desse presente estudo concordam com os 

resultados achados pelos autores Lopes (2010) e Araújo et al. (2006), pois 75,5% 

das puérperas realizaram o exame VDRL. Dessas, 35,1% realizaram a sorologia no 

primeiro trimestre e 23,1% repetiram a sorologia no terceiro trimestre, comprovando 

mais uma vez as falhas cometidas no pré-natal. Todavia, apenas 16,7% das 

entrevistadas realizaram mais de um exame diagnóstico para a sífilis durante a 

gestação. 

Não só a realização do exame diagnóstico se faz importante, mas também os 

recebimentos dos resultados. Schetini et al. (2005), em sua pesquisa puderam 

observar que um terço das gestantes chegava à maternidade para terem seus filhos 

sem nenhum resultado do VDRL. 



 

Neste estudo foi possível observar que em torno de 88,6% chegaram à 

maternidade com algum diagnóstico para sífilis, porém apenas 12,9% das mulheres 

entrevistadas obtinham mais de uma sorologia para a doença. Esses dados podem 

nos afirmar que há sérias dificuldades na realização e no recebimento dos 

resultados para a sorologia da doença, fato esse que ocorre devido à falta de 

orientação prestada a essas gestantes durante o pré-natal. 

Com relação ao resultado do exame VDRL, a presente pesquisa só 

entrevistou puérperas com sorologia negativa na premissa de que essas mulheres 

com a sorologia positiva já tinham sido informadas sobre a doença, podendo assim 

interferir nos dados sobre os conhecimentos e as atitudes relacionadas à sífilis. No 

entanto, foi evidenciado que 27,4% das entrevistadas não sabiam o resultado dos 

seus exames. E quando questionadas a informarem quem forneceu o resultado da 

sorologia, mais uma vez a presença do médico foi a de maior percentual (54,8%). 

Dessa forma é possível ressaltar que a demora no resultado do exame VDRL 

e o tratamento incorreto e tardio das gestantes, além da baixa adesão dos parceiros 

ao pré-natal, contribuem para a perpetuação da enfermidade ainda nos dias atuais 

(FERNANDES et al., 2007). 

Em se tratando das variáveis relacionadas à história pregressa de DST’s foi 

observado que a maior parte das puérperas (87,3%) relatou não terem nenhum 

diagnóstico de DST diferente da sífilis, porém 7,8% ainda não possuíam informações 

sobre o assunto. Essas variáveis estão de acordo com as encontradas por 

Fernandes et al. (2000), onde foi evidenciado que apenas 3,6% das entrevistadas 

afirmaram terem algum antecedente de DST.  



 

Somente 4,9% das entrevistadas nesse estudo afirmaram já terem sido 

contaminadas por alguma DST, sendo o Condiloma Acuminado (HPV) a doença de 

maior evidencia. Apenas uma puérpera relatou ter sorologia positiva para HIV/ AIDS. 

Um dos problemas que poderá contribui para o aparecimento das DST’s pode 

ser o fato de que o profissional da saúde não abordar o diagnóstico da doença 

relacionando com a forma de transmissão da mesma, contribuindo assim para o 

risco de transmissão vertical no período gestacional. 

Atualmente é possível constatar que muitas literaturas abordam os dados 

sobre a epidemiologia, os sinais e sintomas da sífilis, o acesso aos serviços de 

saúde para a detecção da doença e as falhas na assistência ao pré-natal, entretanto 

poucos são os artigos que abordam os conhecimentos da enfermidade e as atitudes 

tomadas pelas mulheres diante da sífilis congênita.  

Silva et al. (2010) afirmam que as percepções dessas mulheres podem 

atribuir para acontecimentos diversos que ocorrem em suas vidas, revelando uma 

realidade que fica oculta aos “olhares científicos”. Dessa forma poderia possibilitar a 

novas abordagens de saúde o que melhoraria o serviço. 

Ao serem analisadas as variáveis sobre o conhecimento das puérperas em 

relação à sífilis e sífilis congênita, 71,1% afirmaram já terem ouvido falar sobre a 

patologia, dessas 41,6% relataram terem recebido informações na Atenção Básica 

de Saúde e 28,9% das entrevistadas nunca tinham ouvido falar sobre a doença. Já 

quando questionadas a relatarem se sabiam o que seria a sífilis, apenas 62,5% 

responderam positivamente. 

No estudo de Duarte et al. (2012) e Cavalcanti et al. (2012) a maior parte do 

grupo de entrevistadas referiu já terem ouvido falar da doença, porém não sabiam 

de onde havia vindo esse conhecimento e demonstraram ausência ou pouca 



 

compreensão acerca da sífilis. Essa informação confirma a baixa qualidade do pré-

natal prestada às gestantes. 

Quanto aos saberes referentes às formas de transmissão e prevenção, a 

grande maioria das entrevistas nessa pesquisa apontou ser o contato sexual 

desprotegido a forma de contaminação e a camisinha, sendo o método de 

prevenção da doença, informações que também puderam ser visualizadas nos 

estudos de Víctor et al. (2010) e Fernandes et al. (2000). 

Uma parcela significativa da pesquisa (86,6%) afirmou terem feito sexo 

durante a gestação, todavia apenas 12,7% dessas puérperas afirmaram terem 

usado a camisinha durante esse período. Vale ressaltar que no Brasil a prática do 

sexo seguro, com a utilização da camisinha, ainda é feita de forma ineficaz, devido 

principalmente a não aceitação do uso do preservativo pelos companheiros. No 

entanto, outro fator que contribui para a não utilização da camisinha é o fato das 

mulheres se sentirem seguras e não vulneráveis a doenças em relação aos seus 

parceiros fixos. 

De acordo com Duarte (2012) a inclusão do parceiro no pré-natal, poderia ser 

um fator de grande relevância para a diminuição da sífilis congênita, pois dessa 

forma seria possível a conscientização não só da gestante mais também de seus 

companheiros em relação aos métodos de prevenção e cuidados sobre o agravo. 

Em se tratando das informações obtidas sobre qual o tipo de exame que 

deveria ser realizado para o diagnóstico da sífilis, 61,2% informaram a forma correta 

para a detecção da doença e 34,1% relataram não terem conhecimento sobre o 

assunto. E quando solicitadas a informarem quantas vezes deveria ser realizada a 

sorologia da doença na gravidez apenas 24,8% informou serem realizadas duas 

sorologias, o que atualmente é preconizado pelo Ministério da Saúde. Também foi 



 

constatado que 32,3% das entrevistadas não sabiam se o seu parceiro possuía ou já 

haviam possuído sífilis em algum momento, fato este que comprova a baixa adesão 

dos parceiros ao pré-natal de suas companheiras. 

Essas informações podem nos revelar a falta de comprometimento dos 

profissionais responsáveis pelo pré-natal. Acredita-se que quando esses mesmos 

profissionais solicitam o VDRL para sífilis pensam apenas na análise clínica do 

estado de saúde da gestante, desse modo supervalorizando o biológico e 

descuidando completamente da educação em saúde, contribuindo assim para a 

diminuição da prevenção do agravo. 

Alguns autores como Víctor et al. (2010) e Silva et al. (2010) apontaram que 

poucas mulheres tem conhecimento sobre os sinais e sintomas da sífilis. Essa 

situação pode acontecer, pois dependendo do período da doença em que a mulher 

se encontra com o agravo, os sinais e sintomas são pouco perceptíveis ou podem 

estar ausentes.  

Por esse razão nos leva a acreditar que essas mulheres acham que a 

patologia não possui tanta importância e que não confere nenhum risco para a 

saúde de seus bebês, evidenciando mais uma vez a importância do esclarecimento 

sobre a doença no período do pré-natal. 

Nesse presente estudo foi possível constatar que quase a metade da 

população estudada não sabia informar quais seriam os sinais e sintomas 

relacionados à sífilis e que apenas em torno de 30% souberam informar pelo menos 

duas características associadas à patologia. 

Não só a detecção da sífilis se faz necessária no período do pré-natal, mas a 

realização correta do tratamento em caso de sorologia positiva é crucial para a 

diminuição da incidência da doença. Todavia, pesquisas apontam que não esta 



 

havendo o tratamento nem ao menos o acompanhamento do agravo às gestantes, e 

um dos motivos se dá pelo desconhecimento da sífilis (FIGUEIRÓ-FILHO et al., 

2012; CAVALCANTE et al., 2012). 

Na atual análise foi possível observar que pouco mais da metade (62,5%) das 

puérperas entrevistadas relataram saberem que a sífilis possuía algum tipo de 

tratamento, porém somente 18,9% afirmaram saberem quais seriam os métodos 

realizados para a cura da doença. 

Percebe-se que lamentavelmente muito ainda deve ser feito para que se 

possa ter uma assistência pré-natal integral, que seja capaz de atender todas as 

necessidades das gestantes ali atendidas. Esse tipo de assistência deve ser vista 

como uma das grandes oportunidades para a implementação de ações preventivas 

e melhoria da saúde materno-infantil. 

Em se tratando sobre o risco de contaminação da sífilis para os conceptos, 

poucas são as mães que sabem fazer a associação da transmissão vertical da 

doença em gestantes com a sorologia positiva. Foi verificado na análise que pouco 

mais da metade das puérperas entrevistadas sabiam do risco do bebê ser infectado 

pela mãe durante a gestação e que 34,4% ainda referiram não saberem a resposta.  

Cavalcante et al. (2012) e Víctor et al. (2010) visualizaram que apesar das 

gestantes com a sorologia positiva não saberem muitas informações sobre a doença 

devido à falta de comunicação dos profissionais de saúde e de terem sido 

informadas apenas que deveriam fazer o tratamento, muitas relataram a 

preocupação com a saúde da criança. Reforçaram ainda o medo constante da 

transmissão da doença para os seus filhos e a ansiedade no período da espera para 

o recebimento do resultado da sorologia. 



 

No que diz respeito sobre a saúde dos seus bebês, toda mãe se dispõe a 

fazer o que for necessário para os verem saudáveis sem o risco de ficarem doentes, 

portanto é a partir do diálogo com os profissionais de saúde que as mesmas irão 

cuidar melhor de seus filhos. 

A falta de conhecimento sobre a patologia também se faz presente quando as 

puérperas foram questionadas se achavam que a sífilis poderia causar algum 

problema para o bebê. Pouco mais de 70% deu a afirmativa positiva. A preocupação 

maior ocorre em torno dos 30% das mulheres que não souberam responder ou que 

deram a resposta negativa para a pergunta. Sendo que quando foi solicitado para 

informarem quais seriam os problemas que poderiam acometer seus filhos 32% 

relatou não saberem a resposta. 

Na análise também foi possível observar à falta de conhecimento sobre se 

existe ou não cura para os bebês que nascem com sífilis. Quase a metade da 

população entrevistada informou não saberem se existe cura para os recém 

nascidos com a doença.  

Diante da opinião das puérperas sobre as atitudes que os profissionais da 

saúde deveriam tomar caso a sorologia desse positiva para sífilis, um pouco menos 

da metade das entrevistadas não quiseram se manifestar, o que nos leva a pensar 

que muitas delas preferem não expor os seus pensamentos para não serem mal 

interpretadas por esses profissionais e com isso acabarem recebendo um serviço de 

baixa qualidade.  

As respostas mais evidentes foram: “acho que deveria começar o tratamento 

o mais rápido possível”, “gostaria de receber mais informações sobre a doença” e 

“gostaria de ter mais informações associada ao tratamento”. Essas informações 



 

comprovam que a grande maioria da população quer saber mais esclarecimentos 

sobre a sua saúde e a dos seus filhos. 

Sabe-se que grande parte dessa desinformação sobre a sífilis pelas 

puérperas poderia ser evitada se o pré-natal fosse realizado de forma eficaz sendo 

respeitadas as normas estabelecidas pelo Ministério de Saúde e tendo o 

comprometimento dos profissionais da saúde em melhorarem a qualidade do 

serviço.  

No entanto Silva et al. (2010) aponta em seu estudo que o profissional da 

saúde envolvido na assistência ao pré-natal não apresenta o conhecimento 

satisfatório tanto para a prevenção quanto para o controle da sífilis congênita, sendo 

necessária uma capacitação e formação continuada para que a partir desse ponto 

possa ter melhorias na saúde-materno infantil. 

É necessário que haja o envolvimento de todos para reduzir as taxas de sífilis 

congênita. Envolvimento do Ministério da Saúde realizando o controle dos casos 

positivos e a realização permanente da capacitação dos médicos, enfermeiros e 

outros profissionais envolvidos no pré-natal. O comprometimento desses 

profissionais em não só realizarem o tratamento da doença e a sorologia, mas 

também dialogarem mais com as suas pacientes esclarecendo todas as suas 

dúvidas, angústias e medos. E também o envolvimento das gestantes e de seus 

parceiros, para que seja possível a realização de cuidados para a prevenção da 

doença. 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida em um dos principais territórios de 

maior contingente populacional do município do Rio de Janeiro, sendo o Hospital da 

Mulher Mariska Ribeiro considerado uma das referencias no atendimento materno 

infantil. Durante a realização do trabalho de campo a maior preocupação era em 

captar através do questionário estruturado o que as puérperas realmente conheciam 

sobre a sífilis congênita e quais eram as suas atitudes tomadas diante da doença. 

1. Foi possível analisar o perfil sócio-demográfico, onde a média de idade 

das mulheres entrevistadas foi de 24 anos, sendo que a maior parte delas (61,5%) 

possuía um companheiro no momento da pesquisa. Um pouco mais de 50% afirmou 

ter no mínimo 08 anos de estudo, com uma média de renda familiar mensal de 02 

salários mínimos.  

2. Percebe-se que as puérperas entrevistadas apresentavam baixo 

conhecimento em relação à transmissão, o tratamento, a prevenção, as 

conseqüências para os recém nascidos e as atitudes tomadas frente a uma 

sorologia positiva para a sífilis e sífilis congênita. 

3. Um dos principais fatores atribuídos pelas entrevistadas foi a ausência 

de informação e à falta de diálogo entre elas e os profissionais de saúde. Cabe a 

esses profissionais não só o papel clínico, mas também o papel de educador sendo 

os mesmos responsáveis pela escuta apurada e pelas abordagens apropriadas para 

a prevenção e controle do agravo. 

4. Observa-se que apesar da maioria das puérperas entrevistadas terem 

realizado o seu pré-natal pela Atenção Básica de Saúde (postos de saúde e ESF) 

somente um pequeno percentual recebeu as visitas dos Agentes Comunitários de 



 

Saúde, diminuindo ainda mais o vínculo entre os profissionais envolvidos na 

assistência pré-natal, as gestantes e seus parceiros. 

5. É na Atenção Básica de Saúde onde devem ser realizadas as 

abordagens para a prevenção da sífilis congênita através da explicação mais clara e 

objetiva sobre as consequências que a doença pode causar nos bebês. Dessa forma 

haveria um maior interesse por parte das gestantes e dos seus parceiros no modo 

de transmissão, tratamentos e os métodos de prevenção da enfermidade. 

6. Outro ponto importante seria uma maior participação dos parceiros no 

pré-natal, pois caso haja uma sorologia positiva para a sífilis durante esse período, o 

tratamento do companheiro se faz necessário para que não ocorra uma nova 

infecção na gestante diminuindo assim o risco de transmissão para os seus bebês. 

7. A prevenção e controle para a sífilis é bem simples, no entanto se faz 

necessário um acompanhamento maior desses profissionais pelo Ministério da 

Saúde, proporcionando aos responsáveis pela realização do pré-natal uma melhor 

qualificação como, por exemplo, através de cursos de capacitação profissional. 

8. Por fim, para que se possa ocorrer a redução nas taxas da sífilis 

congênita se faz necessário uma postura mais ativa de todos os sujeitos envolvidos: 

dos profissionais da saúde, que devem se aproximar da realidade de suas pacientes 

e tendo assim um maior interesse pelos cuidados devem ser prestados no pré-natal; 

do sistema de saúde implementando novas ações de controle da doença, 

principalmente no que diz respeito à adesão de 100% das gestantes ao pré-natal; e 

as próprias mulheres e seus parceiros para que se possa não só prevenir a doença 

como também realizarem o tratamento adequado da enfermidade. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SÍFILIS CONGÊNITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2: FICHA DE NOTIFICAÇÃO EM GESTANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIO SOBRE SÍFILIS CONGÊNITA 
 

IDENTIFICAÇÃO 
1- Nome completo:_________________________________________________________ 
 

2- Data de nascimento: ___/___/___                                              Idade:____ anos 
 

3- Cor: (  ) Branca     (  ) Não branca 
 

4- Estado Civil atual:  
(  ) Com companheiro (casada/mora com um parceiro)  
(  ) Sem companheiro (solteira, desquitada/Divorciada ou Separada e Viúva)  
 

5- Escolaridade:  
(  ) Não estudou     (  ) Ensino fundamental I 
(  ) Ensino fundamental II    (  ) Ensino médio completo 
(  ) Ensino superior completo    (  ) Pós-graduação 
 

6- Profissão/Ocupação: ______________________________________________ 
 

7- Renda mensal familiar: 
(  ) Menos de 1 salário mínimo   (  ) De 1 a 2 salários mínimos  
(  ) De 3 a 4 salários mínimos   (  ) Mais de 4 salários mínimos  
 
 
PRÉ-NATAL EM RELAÇÃO À ÚLTIMA GRAVIDEZ  
8- Você fez alguma consulta no pré-natal durante a última gravidez? 
(  ) Não      (  ) Sim  
 

9- Se sim, em qual trimestre iniciou o pré-natal:  
(  ) 1° trimestre (1°, 2° e 3° mês da gestação) 
(  ) 2° trimestre (4°, 5° e 6° mês da gestação) 
(  ) 3° trimestre de gestação (7°, 8° e 9° mês da gestação) 
 

10- Número de consultas realizadas no pré-natal: 
(  ) Não lembro  (  ) Menos de 6 consultas  (  ) 6 consultas ou mais 

 

11- Onde foram feitas? 
(  ) Na Atenção Básica de Saúde (posto de saúde e clínicas da família) 
(  ) Na própria maternidade (hospital) onde foi realizado o parto  
(  ) Em maternidade diferente de onde foi realizado o parto  
(  ) Médico Particular  
 

12- Você recebeu alguma visita da equipe da Atenção Básica de Saúde (posto de 
saúde e clínicas da família) durante esta gravidez? 
(  )Sim       (  )Não 

 

13- Qual o profissional da saúde realizou o seu pré- natal? 
(  ) Médico          (  ) Enfermeiro           (  ) Técnico de enfermagem 

 

14- Em algum momento, durante esta gravidez, foi feito o exame VDRL para sífilis? 
(  ) Sim      (  ) Não  

 

15- Se sim, em qual trimestre da gestação foi feito o exame VDRL? 
(  ) 1° trimestre (1°, 2° e 3° mês da gestação) 
(  ) 2° trimestre (4°, 5° e 6° mês da gestação) 
(  ) 3° trimestre de gestação (7°, 8° e 9° mês da gestação) 



 

16- Em qual trimestre da gestação você recebeu o resultado do exame VDRL? 
(  ) 1° trimestre (1°, 2° e 3° mês da gestação) 
(  ) 2° trimestre (4°, 5° e 6° mês da gestação) 
(  ) 3° trimestre de gestação (7°, 8° e 9° mês da gestação) 
 

17- Qual foi o resultado? 
(  ) Negativo    (  ) Positivo    (  ) Não sei 
 

18- Qual foi o profissional da saúde que lhe forneceu o resultado? 
(  ) Médico   (  ) Enfermeiro   (  ) Técnico de enfermagem 
 

19- Foi feito o exame VDRL para sífilis no seu parceiro (marido) durante esta 
gravidez? 
(  ) Sim   (  ) Não    (  ) Não sei 
 
 
CONHECIMENTO E ATITUDE 
20- Aonde você já ouviu falar sobre a sífilis? 
(  ) Rádio e TV   (  ) Saúde da Família   (  ) Posto de saúde 
(  ) Igreja    (  ) Amigos   
(  ) Outras fontes de informação 
 

21- Você sabe o que é sífilis? 
(  ) Sim      (  ) Não  
 

22- Você sabe quais são as formas de transmissão da sífilis? 
(  ) Sangue   (  ) Contato Sexual Desprotegido   (  ) Beijo 
(  ) Ar    (  ) Fezes      (  ) Urina 
(  ) Vaso sanitário  (  ) Não sei  
 

23- Você sabe os sinais e sintomas da sífilis? 
(  ) Caroço na região genital   (  ) Manchas no corpo  (  ) Febre  
(  ) Tosse     (  ) Náuseas e vômitos 
(  ) Úlcera na região genital   (  ) Dor durante a relação sexual (  ) Não sei 
 

24- Você sabe como se previne à sífilis? 
(  ) Camisinha     (  ) Antibiótico    (  ) Vacina 
(  ) Chá caseiro    (  ) Outros 
 

25- Você sabe quais são os exames realizados para detectar a sífilis? 
(  ) Sangue     (  ) Fezes  
(  ) Urina     (  ) Não sei         
 

26- A sífilis tem tratamento? 
(  ) Sim     (  ) Não         
 

27- Você sabe qual seria o tratamento realizado? 
(  ) Sim     (  ) Não         
 

28- Se sim, qual seria o tratamento? 
(  ) Três injeções de Benzetacil  (  ) Uma injeção de Benzetacil 
(  ) Duas injeções de Benzetacil  (  ) Outros tratamentos 
 

29- Você sabe se o seu parceiro possui sífilis ou já teve? 
(  ) Sim     (  ) Não    (  ) Não sei  
 

30- Você sabe se algum parceiro seu já teve sífilis? 
(  ) Sim     (  ) Não    (  ) Não sei  
 

31- Existe algum risco do bebê ser infectado por sífilis na gestação? 
(  ) Sim     (  ) Não    (  ) Não sei  



 

32- Você acha que a sífilis pode causar alguma seqüela para o bebê? 
(  ) Sim     (  ) Não    (  ) Não sei  
 

33- Qual (is) seria (m) o (s) problema (s) que a sífilis pode causar no bebê? 
(  ) O bebê pode nascer com sífilis  (  ) O bebê pode nascer com defeito congênito 
(  ) Morte do bebê no útero   (  ) Morte do bebê após o nascimento 
(  ) A sífilis na mãe não afeta o bebê  (  ) Não sei 
 

34- Você acha que há cura para os bebês que nascem com sífilis? 
(  ) Sim     (  ) Não    (  ) Não sei  
 

35- Manteve alguma relação sexual durante a gravidez? 
(  ) Sim     (  ) Não   
 

36- Fez uso de preservativo em todas as relações sexuais durante esta gravidez?  
(  ) Sim     (  ) Não     
 

37- Você já fez algum exame para detectar sífilis antes desta gestação?  
(  ) Sim     (  ) Não    (  ) Não sei  
 

38- Você acha importante o seu parceiro se tratar de sífilis caso ele tenha a doença? 
(  ) Sim     (  ) Não    (  ) Não sei  
 

39- Quantas vezes você acha que deve ser realizado o exame para detectar sífilis na 
gravidez 
(  ) Todos os meses da gestação  (  ) Duas vezes  (  ) Três vezes  
(  ) Uma vez     (  ) Não sei 

 

40- O que você acha que o profissional da saúde deveria fazer se o seu exame para 
sífilis desse positivo? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
HISTÓRIA PREGRESSA DE DST 
41- Você teve alguma outra doença sexualmente transmissível diferente da sífilis?  
(  ) Sim     (  ) Não    (  ) Não sei  

 
42- Se sim, qualdessas doenças sexualmente transmissíveis você já teve ou tem? 
(  ) Herpes genital/anal   (  ) Cancro mole  
(  ) Gonococcia    (  ) Infecção por clamídia  
(  ) Linfogranuloma venéreo   (  ) Condiloma (HPV)   
(  ) HIV  
 
Data da entrevista: _____/_____/_____ 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

PROJETO DE PESQUISA: O CONHECIMENTO E A ATITUDE RELACIONADA À 
PREVENÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA SOB A ÓTICA DAS PUÉRPERAS ATENDIDAS 
POR UMA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO 
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Dra. Fabiane Vargas Torres da Silva 

 

Este termo é apresentado em duas vias, ficando uma com o participante e a outra com 
o investigador. 
 

Consentimento Informado: 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa descrita a seguir. Seu 

consentimento deve ser obtido de forma livre por sua decisão após ter sido informado, em 

termos compreensíveis, dos objetivos e implicações do estudo. Em nenhum momento 

ninguém poderá influenciar em suas respostas. 

Explicação do Estudo: 
A sífilis é uma Doença Sexualmente Transmissível de característica infecciosa 

crônica, sendo o homem seu único reservatório. É o resultado da infecção pela bactéria 

Treponema pallidum (T.paliidum) ocorrendo em qualquer fase gestacional. Apesar de 

apresentar diagnóstico simples e tratamento eficaz com baixo custo, vem-se mantendo 

como problema de saúde pública grave desafiando a humanidade há séculos até os dias 

atuais, pois também pode ser transmitida para o bebê através da via vertical.  

A sífilis congênita pode levar a graves problemas de saúde para o feto, como 

comprometimento do Sistema Nervoso Central e ocular, e ocasionalmente morte do bebê. 

Esta infecção pode ser evitada muitas vezes por simples precauções durante a gravidez.  

Benefícios e Riscos: 
 O presente estudo não lhe proporcionará nenhum risco. Os resultados deste estudo 

poderão influenciar de maneira positiva para a diminuição do número de crianças infectadas 

na gestação pela sífilis. Este estudo norteará a aplicabilidade das informações em saúde 

específica, como estratégia de validação de programas e políticas de saúde pública para 

prevenção da sífilis congênita, baseadas em baixos custos operacionais. 

Os resultados obtidos estarão disponíveis para sua informação, sendo esses 

resultados usados exclusivamente para fins científicos. Os resultados poderão também 

futuramente auxiliar os serviços de saúde que buscam a eliminação da doença e beneficiar 

gestantes e crianças infectadas. 



 

Confidencialidade: 
Toda informação obtida durante o estudo a ser divulgada como dado científico será 

tratada de forma estritamente confidencial. Sua identidade será mantida em sigilo, sob 

qualquer hipótese.   

Os materiais utilizados para coleta de dados serão armazenados por 5 (cinco) anos, e 

após esse período serão incinerados, conforme preconizado pela Resolução CNS nº. 196, 

de 10 de outubro de 1996. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o (a) Sr.(a) deverá se reportar ao 

Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao 

representante de pesquisa, que estará sob contato permanente, entrando em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, no telefone (21) 3971-1463 ou entrando em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá Rua do 

Riachuelo 27, 3º andar – Lapa Telefone: 3231-6139 (e-mail: cep.unesa@estacio.br). É 

assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação neste estudo, 

incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em congressos e 

periódicos científicos. 

Participação Voluntária: 

A sua participação é voluntária, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem 

nenhum tipo de prejuízo de qualquer forma ou intimidação. Não lhe será atribuído despesas 

ou gratificações de nenhuma natureza. Lembrando ainda, que os dados fornecidos, farão 

parte de “um banco de informações”, processados no programa EpiINFO versão 7.0. 

Termo de Participação: 
Eu, ______________________________________, como voluntária da pesquisa, afirmo 

que fui devidamente informada e esclarecida sobre a finalidade e objetivos deste estudo, 

bem como sobre a utilização das informações exclusivamente para fins científicos. Meu 

nome não será divulgado de forma nenhuma e terei a opção de retirar meu consentimento a 

qualquer momento. 

Rio de Janeiro, ____________________________________.  

Assinatura: _________________________________________________________ 
 

Pesquisador responsável pela pesquisa: _________________________________________  
Fabiane Vargas Torres da Silva                               
E-mail: fabiane@dfsolucoes.com.br/ Tel: 98169-1581                         
 

Orientador responsável pela pesquisa _________________________________________ 
Luis Guilherme Pessoa da Silva 
E-mail: luguips@uol.com.br/ Tel: 98182-8889 
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