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RESUMO 
 
Apesar de a sífilis ser uma doença fácil de ser detectada e possuir tratamento 
simples, com baixo custo e 100% eficaz, tornou- se uma epidemia mundial e como 
consequência, temos a sífilis congênita, O diagnóstico e o tratamento oportuno da 
gestante e seu parceiro é a forma mais eficaz de proteção dos conceptos e dos 
recém-nascidos. O Ministério da Saúde preconiza a realização de exames durante o 
pré-natal e na maternidade para que a sífilis possa ser tratada precocemente e para 
que não haja alta hospitalar sem o diagnóstico, sendo que as taxas de morbidade 
materna, infecção congênita e mortalidade perinatal permanecem altas, 
representando ainda desafio à saúde pública. Este estudo teve como objetivo 
analisar o perfil epidemiológico das gestantes com sífilis no município de Caçador- 
SC durante o ano de 2015, o desenvolvimento da pesquisa ocorreu no mês de maio 
de 2016, com o total de 31 gestantes investigadas e seguiu um roteiro pré- 
estabelecido (Apêndice B). A coleta de dados se deu a partir de investigação no 
SINAN, em prontuários físicos disponibilizados pela Vigilância Epidemiológica e 
seguiu em prontuários eletrônicos na Clinica Materno infantil Dra. Maria da Graça 
Barreiro. Os resultados demonstram que a maioria das gestantes investigadas é da 
faixa etária de 20 a 30 anos, de raça branca, e a maioria não possui informação 
quanto à escolaridade nos prontuários. A maioria, 36% exercem uma profissão. 
Ainda 65% iniciaram o pré-natal no 2º trimestre de gestação, aumentando as 
chances de complicações na gestação e com o recém-nascido, devido ao 
diagnóstico e tratamento após a décima sexta semana de gestação. Em relação ao 
teste não treponêmico (VDRL) 97% obtiveram o resultado reagente, porém 16% não 
realizou o teste treponêmico (Teste Rápido) na primeira consulta de pré-natal. Em 
relação ao tratamento 74% dessas gestantes foram classificadas e tratadas como 
sífilis terciária ou fase desconhecida, e apenas 61% dos parceiros foram tratados 
concomitantes as gestantes. E quanto às complicações na gravidez e com o recém-
nascido, ressaltamos a ausência de sífilis congênita, porém houve abortos, casos de 
prematuridade extrema, óbito neonatal precoce e óbito neonatal tardio por 
cardiopatia. 
 
Palavras chave: Sífilis; Gestante; Complicações. 
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ABSTRACT 
 

Despite syphilis is a disease that can be easily detected, and has a simple treatment, 
with a low cost and 100% effective, became a world-wide epidemic, and as a 
consequence we have congenital syphilis. The diagnosis and the treatment of the 
pregnant and her partner is the most effective protection for the conceptus and the 
newborns. The Healthy Ministry recommends the perform of exams during the 
prenatal and the maternity, then the syphilis can be treated early, and that there are 
no realize from the hospital without the diagnosis. The rate of Mother deaths, 
congenital infection and newborns mortality remains high, representing a challenge 
to public health. This study had the goal to analyze the epidemiological profile of 
pregnant with syphilis in Caçador – SC during the year of 2015, the development of 
the search happened in May 2016, with a total of 31 investigated pregnant and 
followed the pre-established script (B Appendix). The collect of data started 
investigations in SINAN, first physic records provided by the Epidemiological 
Surveillance and followed by electronic records in the Mother and Child Clinical Dra. 
Maria da Graça Barreiro. The results show that the biggest numbers of pregnant 
investigated are in the age group of 20 to 30 years, white, and the majority don´t 
have scholarity information in the records. The majority, 36% have a career. Still 65% 
began the prenatal in the second quarter of the pregnancy, increasing the chances of 
complications in the pregnancy and with the newborn, due to the diagnosis and the 
treatment after the sixteenth week of pregnancy. In relation of the not treponemic test 
(VDRL) 97% had the reagent result, however 16% didn´t realize the treponemic test 
(Fast test) in the first prenatal appointment. In relation of the treatment 74% of these 
pregnant were classified and treated as tertiary syphilis or unknown level, and only 
61% of the partners were treated in the same time of the pregnant. And as to the 
complications in the pregnancy and with the newborn, we highlight the absence of 
congenital syphilis; however there were abortions, cases of extreme prematurity, late 
newborn death by heart disease. 
 
Key words: Syphilis, pregnant, complications. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A redução das taxas de transmissão vertical da sífilis tem representado um 

grande desafio para a saúde publica no Brasil. Segundo a Organização mundial de 

Saúde (OMS) em 2015, aproximadamente 10 a 15% das gestantes residentes em 

países subdesenvolvidos estariam infectadas pelo Treponema pallidum, com taxas 

de mortalidade perinatal ao redor de 40 óbitos por mil nascidos vivos. No Brasil em 

2005, cerca de 50.000 mulheres eram portadoras da sífilis, estimativa esta 

extremamente preocupante por suas implicações perinatais (DE LORENZI, 

FIAMINGHI, RECH, 2009, P.01). 

 

Embora a sífilis congênita seja uma doença de notificação compulsória no 
Brasil desde 1986 (Portaria nº 542, de 22/12/86 - Ministério da Saúde), 
foram notificados ao Ministério da Saúde, no período de 1998 a junho de 
2007, 41.249 casos em menores de um ano de idade. Isso mostra a 
elevada magnitude do problema apesar da grande subnotificação desse 
agravo. A região Sudeste registrou 49,7% dos casos (20.496 casos), a 
Nordeste, 28,9% (11.905 casos), a Norte, 7,5% (3.102 casos), a Centro-
Oeste 7,3% (3.000 casos) e a Sul, 6,7% (2.746 casos). No ano de 2005 
foram notificados e investigados 5.792 casos de sífilis congênita em 
menores de um ano de idade. A incidência passou de 1,3 casos por mil 
nascidos vivos em 2000 para 1,9 casos por mil nascidos vivos em 2005, 
variando de acordo com a região de residência: 0,8 para a Região Sul (304 
casos); 1,6 para a Região Norte (519 casos); 1,6 para o Centro-Oeste (378 
casos); 2,2 para o Sudeste (2.559 casos); e, 2,2 para o Nordeste (2.033 
casos). Os óbitos por sífilis congênita totalizaram 1.118, no período de 1996 
a 2006. Entre os casos notificados em 2005, 78% das mães realizaram pré-
natal. Destas, 56% tiveram o diagnóstico de sífilis durante a gravidez e 
apenas 13,3% tiveram os seus parceiros tratados. Ainda sem considerar o 
percentual de informações ignoradas, tais indicadores refletem a baixa 
qualidade do pré-natal no País e/ou a pouca importância que os 
profissionais de saúde (gestores ou diretamente envolvidos no atendimento) 
têm dado ao diagnóstico e ao tratamento da sífilis, principalmente na 
gravidez. De acordo com os resultados do estudo de prevalência de sífilis 
em parturientes realizado com dados do Sistema de Informações de 
Nascidos Vivos (SINASC) em 2004, e admitindo taxa de transmissão 
vertical de 25% para o ano de 2005, o número de casos estimados de sífilis 
congênita seria 12.140 nascidos vivos com sífilis, o que evidencia 
subnotificação importante da doença no País (SÃO PAULO, 2015, p.768). 

 

Ainda segundo a Secretaria de Estado da Saúde, (São Paulo, 2015, p.768), a 

sífilis é uma doença infecciosa produzida por uma bactéria, o Treponema pallidum, 

de transmissão predominantemente sexual. Se não tratada, a doença pode evoluir a 

estágios que comprometem a pele e órgãos internos, como o coração, fígado e 

sistema nervoso central. A sífilis congênita é decorrente da disseminação 

hematogênica do Treponema pallidum da gestante não tratada ou inadequadamente 
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tratada para o seu concepto, por via transplacentária. A transmissão pode ocorrer 

em qualquer fase da gestação e em qualquer estágio da doença, com 

probabilidades de 50% a 100% na sífilis primária e secundária, 40% na sífilis latente 

precoce e 10% na sífilis latente tardia. É possível transmissão direta no canal do 

parto, ocorrendo a transmissão da sífilis congênita, cerca de 40 % dos casos podem 

evoluir para aborto espontâneo, natimorto e óbito perinatal. 

 A sífilis volta à tona, tornando-se uma epidemia mundial, onde a OMS estima 

ao aparecimento de 937 mil novos casos ao ano, no Brasil. Em Santa Catarina entre 

2010 e 2014, cerca de 6.344 pessoas foram diagnosticadas com sífilis (SANTA 

CATARINA, DIVE, 2015). 

O aparecimento da sífilis na gestação traz grande preocupação para os 

serviços de saúde pública no país, em virtude da sua consequência, se não 

diagnosticada e tratada. Estamos falando da sífilis congênita, que em Santa 

Catarina, foram registrados 248 novos casos em bebês somente no primeiro 

semestre de 2015. Sabendo- se da magnitude desta doença, qual será o perfil 

epidemiológico das gestantes diagnosticadas com sífilis em um município do meio 

oeste catarinense, e suas complicações, durante o ano de 2015. 

          Estudando sobre o assunto pode-se perceber que, cada vez mais crescem os 

números de sífilis na gestação, trazendo sérias consequências tanto para a mãe 

quanto para o bebê. Quando não tratada à sífilis pode ocasionar aborto espontâneo, 

parto prematuro, baixo peso ao nascer, óbito fetal e ou neonatal e complicações da 

sífilis congênita.  

Todas essas complicações podem ser evitadas através da conscientização da 

importância de uma gestação planejada, um pré- natal bem realizado e medidas de 

proteção sexual, não somente a sífilis, mas, todas as doenças sexualmente 

transmissíveis poderiam ser evitadas.  

Sendo assim através desta pesquisa buscou-se identificar o perfil 

epidemiológico da sífilis em gestantes e suas complicações durante o ano de 2015 

no município de Caçador- SC, e ao mesmo tempo pesquisar dados epidemiológicos 

que demonstrem o perfil a ser traçado, realizou-se um estudo destes dados, 

fundamentando-os e comparando-os com referenciais e elaboração de sugestões 

para melhorar, se necessário, as condições epidemiológicas da sífilis gestacionais e 

suas complicações. 
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Trata-se de uma pesquisa de dados, que serão utilizados para identificar o 

perfil epidemiológico das sífilis em gestantes e suas complicações durante o ano de 

2015, no município de Caçador-SC. Quanto à forma de abordagem é uma pesquisa 

qualitativa e quantitativa. O instrumento da pesquisa é um roteiro pré-estabelecido 

conforme (Apêndice B). 

Foi solicitada à Secretaria Municipal de Saúde, a autorização (Apêndice A) 

para disponibilizar dados e informações que facilitem a pesquisa, que se deu através 

de notificações e prontuários da Vigilância Epidemiológica e das Unidades Básicas 

de Saúde. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Sífilis  

 

 A sífilis ou lues é uma doença infecciosa crônica, transmitida por via sexual e 

vertical, de mãe para filho durante a gestação, ou ainda por transfusão sanguínea. A 

doença que há séculos desafia a humanidade tem como agente causador uma 

espiroqueta, o Treponema pallidum, cujo único hospedeiro é o homem. Caracteriza-

se por fases de agudização e latência, pelo acometimento sistêmico e disseminado 

e por suas graves complicações, acomete praticamente todos os órgãos e sistemas 

em pacientes não tratados ou tratados inadequadamente, apesar de ter tratamento 

eficaz e de baixo custo, vem-se mantendo como problema de saúde pública até os 

dias atuais. (AVELLEIRA, BOTTINO, 2006). 

 

A apresentação dos sinais e sintomas da doença é muito variável e 
complexa. Quando não tratada, evolui para formas mais graves, podendo 
comprometer o sistema nervoso, o aparelho cardiovascular, o aparelho 
respiratório e o aparelho gastrointestinal. Embora o tratamento com 
penicilina seja muito eficaz nas fases iniciais da doença, métodos de 
prevenção devem ser implementados, pois adquirir sífilis expõe as pessoas 
a um risco aumentado para outras DSTs, inclusive a AIDS (BRASIL, 2015, 
p.9). 

 

2.1.1.1 Sífilis e Gestação 

 

A sífilis em mulheres grávidas é uma condição séria que exige tratamento 

imediato e eficiente. Considerada inicialmente como a principal causa de 

mortalidade e morbidade fetal e neonatal, hoje é uma doença de fácil prevenção. 

Mesmo assim a incidência da sífilis vem aumentando, refletindo o aumento da 

incidência da sífilis paterna como da trágica ineficácia dos cuidados pré- natais. A 

primeira providência absolutamente indispensável para o tratamento eficaz da sífilis 

na gravidez é a realização de um teste diagnóstico. Em todos os estados, com 

exceção de oito, o teste sorológico é exigido por lei. Mesmo sem a obrigação legal, a 

omissão de tal exame durante a assistência pré- natal é indefensível.  
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O rasteio sorológico deve ser feito no início da gestação, a fim de permitir o 

tratamento materno antes da décima sexta semana de gestação. Os espiroquetas 

do Treponema pallidum não podem atravessar a placenta jovem, mas podem fazê-lo 

a qualquer momento após o quarto mês. 

Os testes sorológicos positivos após a décima sexta semana devem levar a 

um tratamento materno imediato, bem como ao tratamento transplacentar do feto. 

Todos os casos de sífilis devem ser comunicados à saúde pública, permitindo que 

se identifique e trate todos os contagiados. (ZIGEL, CRANLEY, 1985). 

Segundo De Lorenzi; Fiaminghi e Artico (2009, p.84) a sífilis evolui de forma 

semelhante entre gestantes e não gestantes, podendo ser classificada conforme a 

forma de contágio em adquirida e congênita. A sífilis adquirida por contágio sexual 

ou por hemotransfusão pode ser recente com menos de um ano de evolução, 

classificada em primária, secundária e latente, recente tardia com mais de um ano e 

classificada em latente tardia e terciária. Já a sífilis congênita, adquirida por 

transmissão transplacentária, é classificada em recente quando diagnosticada até o 

segundo ano de vida e tardia quando diagnosticada após o segundo ano de vida. 

· Sífilis primária: inicia-se 10 a 90 dias após o contato sexual infectante (média 

de 21 dias). Caracteriza- se pelo surgimento de lesão ulcerada, geralmente 

única, não dolorosa, com base endurecida, fundo liso, brilhante e pouca 

secreção serosa conhecida por cancro duro ou protossifiloma. Pode estar 

acompanhada de adenopatia regional não supurativa, móvel, indolor e 

múltipla. Na mulher, se localiza geralmente nos pequenos lábios, paredes 

vaginais ou colo uterino, enquanto que o homem manifesta- se 

principalmente na glande ou sulco bálano- prepucial. Na sua evolução 

normal, o cancro duro regride espontaneamente, não deixando qualquer 

cicatriz. 

· Sífilis secundária: é a sequência natural da sífilis primária não tratada, 

manifestando- se entre seis e oito semanas após o desaparecimento do 

cancro duro, regredindo espontaneamente, iniciando-se após uma fase de 

silêncio clínico. Na sífilis secundária, os treponemas se disseminam por via 

hematológica e atingem a maioria dos órgãos e tecidos, levando ao 

surgimento de lesões cutâneo- mucosas poliméricas, altamente infectantes 

(ricas em treponemas) e, não raramente acompanhadas de adenopatias 
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generalizadas, artralgias, febrícula, cefaleia e prostração. Ocasionalmente há 

comprometimento hepático (hepatite luética) e até ocular (neurite óptica, 

uveíte ou ireíte). As lesões da sífilis secundária regridem espontaneamente, 

iniciando-se uma fase de silêncio clínico. As lesões cutâneo- mucosas 

características dessa fase são: roséola sifílica, sifílides papulosas, alopecia 

areata e condiloma plano. 

· Sífilis latente: fase assintomática, cujo diagnóstico da sífilis somente é 

possível por testes sorológicos. A sua duração é variável, podendo ocorrer o 

recrudescimento de sinais e sintomas da forma secundária em 25% dos 

casos. 

· Sífilis terciária: essa fase da infecção sífilica manifesta-se anos após o 

contágio, em geral entre três a doze anos, podendo envolver períodos 

maiores. Caracteriza-se pelo surgimento de tumorações amolecidas em 

região cutâneo- mucosas (gomas). Pode haver comprometimento 

neurológico (tabes dorsalis, demência, goma cerebral), cardiovascular 

(aneurisma aórtico) e até osteoarticular (gomas ósseas). 

 

Ainda em relação à sífilis congênita, até recentemente acreditava-se que a 

infecção fetal não ocorresse antes do quarto mês de gestação, o que foi 

desmistificado pela constatação da presença do treponema pallidum em fetos 

abortados antes da décima semana de gestação, indicando que a transmissão 

vertical pode ser mais precoce. O comprometimento fetal depende principalmente da 

treponemia materna que, por sua vez, varia segundo a fase da doença. Enquanto, 

nas suas formas primária e secundária, 70 e 100% dos fetos são comprometidos, 

nas fases latente (recente ou tardia) e terciária, o risco de infecção fetal se reduz 

para 30%, devido à menor carga treponêmica decorrente da resposta imunológica 

materna á presença do treponema, com a produção de anticorpos específicos. ( 

DeLorenzi, Fiamingh, Artico; 2009,p.85). 

Os possíveis desfechos da sífilis na gestação incluem abortamento 

espontâneo, nascimento pré- termo e óbito perinatal em até 40% dos casos. Os 

neonatos sobreviventes apresentam-se assintomáticos em mais de 50% dos casos, 

podendo, com o tempo, vir a manifestar surdez, problemas visuais e até retardo 

mental. 
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Para Freitas et al (2001,p.431) o concepto uma vez infectado, poderá 

apresentar sífilis congênita precoce ou tardia. Tanto a placenta quanto seus anexos 

evidenciam o comprometimento desse processo infeccioso pelo aumento de volume, 

edema, coloração mais pálida e friável dos cotilédones que formam a placenta. O 

próprio cordão poderá evidenciar o comprometimento sofrido pela infecção devido 

ás reações inflamatórias ocorridas. 

 

Segundo Freitas et al (2001, p.431). 

 

Na sífilis congênita precoce, cujas manifestações ocorrem até o segundo 
ano de vida, podem haver comprometimento cutaneomucoso, em que os 
“pênfigos” palmo plantares    poderão fazer parte dessa fase, provocando 
seguidamente uma grande área de descamação da epiderme. O achado de 
coriza hemorrágica evidencia que, ao exame, tais secreções são ricas em 
treponemas; isso também ocorre com outras manifestações de mucosa, 
como as estomatites. A hepatomegalia e a esplenomegalia evidenciam o 
comprometimento sistêmico desse processo infeccioso, juntamente com a 
linfadenopatia, sendo frequente a presença de hiperbilirrubinemia, à qual é 
consequência da hemólise. Manifestações ósseas podem variar desde uma 
pseudoparalisia dolorosa, doença de Parrot, ocorrendo osteocondrite e 
periostite. Sinais evidenciados ao exame clinico, os quais poderão ser 
demonstrados também ao exame radiológico do recém- nascido. A sífilis 
congênita tardia inicia-se no terceiro ano de vida, podendo apresentar 
alterações ósseas e articulares, surdez, alterações dentárias, lesões 
oculares, nariz em sela, perfuração do palato duro etc. Ainda como 
manifestações desta fase, podem ocorrer comprometimentos neurológicos, 
como Tabes dorsalis, meningite, paralisia geral, nefrite subaguda, entre 
outros. 

 

De acordo com Oliveira e Lemgruber (2001, p.738) “a sífilis é uma doença 

fácil de ser detectada e possui tratamento simples, com baixo custo e 100% eficaz”. 

 Portanto, é inaceitável a alta incidência desta patologia em nosso meio. A 

sífilis congênita é consequência da disseminação hematogênica do Treponema 

pallidum do hospedeiro materno para o concepto; nem todos os casos de sífilis 

primária causam espiroquetemia, mas quando isto ocorre, há disseminação 

hemática para todos os órgãos e, se a paciente for gestante, também para a 

placenta e o feto. 

 

2.1.1.2 Complicações mais frequentes da sífilis durante a gestação 

 

As complicações da sífilis congênita são muitas e podem evoluir para um 

quadro clínico grave, quando não tratada corretamente. 
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Segundo Riekher; Batista e Silva (2016) a sífilis congênita apresenta-se como 

uma doença de amplo espectro clínico. Revela-se por meio de abortamentos (raros), 

natimortos (muitas vezes hidrópicos), neonatos com quadro tipo septicêmico ou 

mantém-se sob a forma subclínica em recém-nascidos assintomáticos que poderão 

apresentar alterações nas fases subsequentes da vida. Hoje em dia predominam 

estas formas oligossintomáticas ou assintomáticas. De modo geral, a doença se 

divide em precoce ou tardia conforme a manifestação clínica tenha aparecido antes 

ou depois dos dois primeiros anos de vida, a grande maioria dos recém-nascidos 

apresenta baixo peso devido principalmente à prematuridade. O parto prematuro 

entre 30 e 36 semanas de gestação é muito frequente nos conceptos portadores de 

sífilis congênita quando o dado referente à idade gestacional pode ser obtido. 

De acordo com Galatoire; Rosso e Sakae (2016, p28), 

 

 A osteocondrite, periostite e osteomielite sifilíticas acometem ossos longos, 
costelas e alguns ossos cranianos como o frontal e parietal e estão 
presentes em quase todos os casos de sífilis congênita precoce. As 
alterações costumam ser bilaterais e simétricas e pode complicar-se com 
fraturas patológicas. O quadro clínico destas é pobre, geralmente ao fim de 
5 ou 6 semanas pode acontecer a perda  
da movimentação dos membros chamada de Pseudoparalisia de   Parrot1. 
 

 Esta é mais frequente nos membros superiores. Fato marcante nas 

alterações ósseas da sífilis é a sua tendência para cura sem antibióticoterapia.  

Em 60% dos casos o envolvimento do sistema nervoso central é assintomático nas 

crianças com sífilis congênita precoce. Daí a importância da punção lombar com 

exame do líquor quando houver suspeita. Caso haja sintomatologia, esta vai se 

revelar como meningite aguda, em geral até o sexto mês de vida ou com alterações 

meningovasculares crônicas que resultam em hidrocefalia progressiva, paralisia dos 

nervos cranianos e/ ou lesões cerebrovasculares. Estas podem complicar-se com a 

ocorrência de convulsões. 

 

Ainda de acordo com Riekher; Batista e Silva (2016, p03), 

 

 A esplenomegalia, na grande maioria dos casos, está associada à 
trombocitopenia devido ao aprisionamento das plaquetas num baço 
aumentado. A ocorrência de CID é rara, aparecendo somente nos casos 

                                                           
1
 Pseudoparalisia de Parrot é a perda da movimentação mais frequentes em membros superiores. Fato 

marcante nas alterações ósseas da sífilis é a sua tendência para a cura sem antibióticoterapia. 
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mais graves. A anemia, em graus variáveis ocorre pela diminuição da vida 
média das hemácias. Se houver hemólise haverá hiperbilirrubinemia indireta 
e o teste de Coombs negativo vai auxiliar o diagnóstico diferencial com a 
eritroblastose fetal.  

 

A síndrome nefrótica, insuficiência renal, coriorretinite tipo “sal e pimenta”, 

glaucoma, pneumonia Alba, insuficiência respiratória e síndrome de má absorção 

são ocorrências extremamente raras na literatura médica. 

As consequências da sífilis congênita tardia resultam principalmente 

inflamação crônica dos tecidos ósseos, sistema nervoso central e dentes. O 

espessamento dos ossos do crânio pode gerar aspecto grosseiro da fronte chamada 

“fronte olímpica”. Se o mesmo acontecer na articulação externo-clavicular é 

chamado sinal de Higoumenakis. O arqueamento da tíbia, na sua face anterior, com 

convexidade medial, é chamado de “tíbia em sabre”. A destruição do osso nasal e 

das cartilagens adjacentes é chamada “nariz em sela”. Ainda entre os estigmas 

sifilíticos relacionados aos ossos podemos citar as articulações de Clutton, que é o 

edema indolor e persistente dos joelhos pela osteocondrite crônica. 

 

Ainda segundo Galatoire; Rosso e Sakae (2016, p 28), 

 

A cavidade bucal podem aparecer os incisivos centrais superiores, com 
aspecto de barril ou cravelha, que em geral aparecem aos seis anos de 
idade. São os dentes de Hutchinson. Os primeiros molares inferiores podem 
apresentar cúspides múltiplas e mal formadas chamadas “molares em 
amora”. Os defeitos da formação do esmalte acarretam cáries sucessivas e 
a subsequente destruição dos dentes. A infecção crônica do sistema 
nervoso central pode gerar alterações do comportamento, convulsões focais 
ou retardo mental. Muito raramente pode ocorrer cegueira e / ou surdez. 

 

2.1.1.3 Diagnósticos 

 

2.1.1.3.1 Testes rápidos  

De acordo com (Florianópolis, 2014) a Nota Técnica Nº. 

12/DIVE/SUV/SES/2014, os testes rápidos (TR) são exames cuja metodologia 

permite a detecção de anticorpos em menos de 30 minutos, têm baixo custo 

operacional, são altamente sensíveis, específicos e de simples aplicação e 

interpretação. Os testes rápidos podem ser empregados como testes de triagem 
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(sífilis1e hepatites virais) ou confirmatórios (sífilis1e HIV), conforme algoritmos 

publicados nas Portarias SVS/MS Nº 29, de 17 de dezembro de 2013 (sobre o 

diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV), nº. 3.242, de 30 de dezembro de 2011 

(sobre o diagnóstico sorológico da sífilis) e Ofício Circular nº. 76/2011 – DHRV/DST-

AIDS-HV/SVS/MS (sobre os testes rápidos para hepatites B e C).  

A utilização destes testes, no Brasil, está diretamente associada às 

estratégias de ampliação do acesso ao diagnóstico da infecção pelo HIV, sífilis e 

hepatites B e C para a população geral. Abreviar o período de diagnóstico, 

realizando testes nas unidades de saúde sem a necessidade de deslocamentos para 

o laboratório, ao mesmo tempo em que se obtêm resultados em menos de 30 

minutos, garantem redução da perda de oportunidades de diagnóstico e agilidade 

nas tomadas de decisões terapêuticas (Florianópolis, 2014). 

    Ainda segundo a Diretoria de vigilância Epidemiológica (2014) o mesmo 

procedimento de aconselhamento prévio à coleta de amostras deverá ser previsto e 

mantido, como na realização dos exames sorológicos convencionais, e a decisão do 

indivíduo pela realização ou não dos testes será respeitada. Uma vez avaliados os 

riscos destas infecções, todo esforço deverá ser dispendido no sentido da 

importância da realização dos mesmos; em termos gerais, o teste rápido (TR) refere-

se ao teste realizado em local que permite fornecer o resultado durante o período da 

visita do indivíduo (consulta médica, atendimento em Centro de Testagem e 

Aconselhamento - CTA, atendimento em domicílio, atendimento em unidade de 

testagem móvel, organização não governamental etc.). Uma vez diagnosticado 

como portador, o indivíduo deve ser encaminhado prontamente para atendimento 

em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do SUS ou para um Serviço de 

Assistência Especializada (SAE). Os testes rápidos estão indicados na avaliação 

inicial para a população geral quanto às infecções pelo HIV, HBV, HCV e sífilis.  

São considerados competentes na execução e emissão dos resultados dos 

testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais B e C, as seguintes categorias 

profissionais: farmacêuticos-bioquímicos, biomédicos, biólogos, médicos com 

especialidade em patologia clínica e enfermeiros. Em qualquer situação de 

realização de testes rápidos, deverá ser anotado em prontuário médico, ou 

documento oficial similar, a indicação, o aconselhamento realizado, a opção do 

paciente (pela aceitação ou não da realização dos testes) e os resultados obtidos.. 
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2.1.1.3.2 Laboratorial 

 

De acordo com Viana, Martins, Geber (2001) a maneira mais utilizada para a 

pesquisa do Treponema pallidum é através de campo escuro, em material obtido por 

raspagem do fundo das úlceras após a limpeza das secreções purulentas. Pode-se 

também utilizar a coloração pelo Giensa; também são obtidos os espiroquetas a 

partir de material de punção de linfonodos acometidos.  

· Reações não- treponemicas: VDRL (reação de detecção de antígenos 

cardiolipínicos). Reação de alta sensibilidade e baixa especificidade, pois 

pode levar a falso positivo. Torna-se positivo em três a seis semanas após o 

aparecimento do cancro duro; falso negativo ocorre em 1 a 2% dos 

pacientes. Usa- se a titulagem para o diagnóstico e o controle da cura.  

· Reações treponêmicas: Utilizam- se cepas de treponemas, são de alta 

sensibilidade e especificidade, pois raramente levam a falso positivo. A TPI 

(imobilização do Treponema pallidum) pode ser negativa em dois terços de 

sífilis primária e um terço de sífilis secundária. O mais utilizado é o FTA- 

ABS, que se pesquisa a absorção de anticorpos treponêmicos fluorescentes. 

Mais raramente é utilizado o FTA- ABS. IgM, que expressa a atividade da 

doença. O resultado dessa prova é expresso como reagente ou não 

reagente, sem o uso de titulagem, não servindo para o controle da cura.  

Na sífilis precoce não tratada com menos de quinze dias de evolução, 

teremos uma pesquisa em campo escuro positiva em 80%dos casos, VDRL reativo 

em 1:8 em 60% e FTA- ABS reativo em 85 % dos casos; e quando não tratada com 

mais de quinze dias de evolução, a pesquisa de campo escuro é positiva em 30%; o 

VDRL, em 70%, e o FTA- ABS, em 100% dos casos. Já na sífilis secundária não 

tratada, utiliza-se pesquisa de campo escuro positiva em 50% e VDRL e FTA- ABS 

reativos em 100% dos casos; e na sífilis tardia não tratada, na fase latente, VDRL e 

FTA- ABS reativos em 100% dos casos e a fase tardia propriamente dita, VDRL 

reativo em 60% e FTA- ABS reativo em 100% dos casos. 

Nos casos tratados de sífilis primária, os exames serão não reativos em 6 a 

12 meses, na secundária precoce, não reativos em 9 a 18 meses e na sífilis tardia o 
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FTA- ABS permanece reativo durante toda a vida, e o VDRL não reativo ocorre em 

40% dos casos. 

  

Segundo Viana, Martins, Geber (2001, p.308). 

 

O exame do liquor (LCR) está indicado quando as reações sorológicas 
permanecem positivas, mesmo após o tratamento, nos casos de neurosífilis 
sintomáticos ou suspeitos e para alta definitiva. Encontramos contagem de 
linfócitos acima de 10 por campo, proteínas acima de 40mg/ml e reações 
sorológicas reativas. Na sífilis congênita, o diagnóstico laboratorial é igual, 
devemos lembrar que o VDRL falso positivo, também pode ocorrer igual ao 
da mãe, devido à passagem de anticorpos maternos para o feto. Durante o 
pré- natal deve-se realizar duas reações sorológicas para a sífilis, na 
primeira consulta e no final da gestação; gestantes com exames positivos 
devem ter sempre a placenta submetida a exame anatomopatológico. 

 

2.1.1.4 Tratamento  

 

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção 

Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (2015, p.98) a 

penicilina é o medicamento de escolha para o tratamento da sífilis. Níveis de 

penicilina superiores a 0,018 mg por litro são considerados suficientes e devem ser 

mantidos por pelo menos sete a 10 dias na sífilis recente, e por duração mais longa 

na sífilis tardia. As recomendações a seguir satisfazem esses padrões:  

 

 a) Sífilis primária, sífilis secundária e latente recente (até um ano de duração) 

· Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI em cada 

glúteo). 

 

Alternativa: 

 

· Doxiciclina 100 mg, VO, 2xdia, por 15 dias (exceto para gestantes); 

· Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e não 

gestantes. 

 

b) Sífilis latente tardia (mais de um ano de duração) ou latente com duração 

ignorada e sífilis terciária: 
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· Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, (1,2 milhão UI em cada glúteo), 

semanal, por três semanas. Dose total de 7,2 milhões UI. 

 

Alternativa: 

 

· Doxiciclina 100 mg, VO, 2xdia, por 30 dias (exceto para gestantes) 

· Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e não 

gestantes. 

Observação: os pacientes devem ser seguidos em intervalos mais curtos (a 

cada 60 dias) e as gestantes, mensalmente, para serem avaliados com teste não 

treponêmico, considerando a detecção de possível indicação de retratamento 

(quando houver elevação de títulos dos testes não treponêmicos em duas diluições 

(ex.: de 1:16 para 1:64, em relação ao último exame realizado), devido à 

possibilidade de falha terapêutica. 

 

c) Neurossífilis 

· Penicilina cristalina, 18-24 milhões UI/dia, IV, administrada em doses de 3-4 

milhões UI, a cada 4 horas ou por infusão contínua, por 14 dias. Alternativa: 

Ceftriaxona 2 g, IV ou IM, 1xdia, por 10 a 14 dias. 

 

Na gestação, tratamentos não penicilínicos são inadequados e só devem ser 

considerados como opção nas contraindicações absolutas ao uso da penicilina. Para 

as gestantes comprovadamente alérgicas à penicilina, recomenda-se a 

dessensibilização, em serviço terciário, de acordo com protocolos existentes. 

 



26 

 

 

 

Quadro 1: Resumo dos esquemas terapêuticos para sífilis em não gestantes ou não 

nutrizes e seguimento 

Fonte: (PERINI, 2015). 

 

Quadro 2: Tratamento para gestantes com sífilis 

Fonte: (PERINI, 2015). 
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Com diagnóstico precoce e tratamento adequado, é possível reduzir e ou 

eliminar a Sífilis Congênita, é um dever de todos como seres humanos e cidadãos 

de bem, evitar o contágio das nossas crianças. 

Segundo Brasil (2015) o primeiro Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

(PCDT) para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis 

(IST) publicados pelo departamento de doenças sexualmente transmissíveis (DST), 

AIDS e Hepatites Virais (DDAHV) / Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) / 

Ministério da Saúde (MS), teve sua última publicação correlata realizada em 2006, 

no formato de manual. 

O PCDT visa melhorar a qualidade da atenção à saúde das pessoas com IST 

no país, sendo baseado em extensa revisão de evidências científicas e validado em 

discussões com especialistas. É um documento que orienta o papel dos gestores no 

manejo do programático e operacional desses agravos, bem como as ações dos 

profissionais de saúde na triagem, diagnóstico, tratamento e medidas de prevenção 

às populações- chave e/ou pessoas com IST e suas parcerias sexuais. (BRASIL, 

2015) 

Ainda segundo Brasil (2015) a terminologia Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) passa a ser adotada neste protocolo, em substituição à 

expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), em consonância com a 

utilização internacional empregada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela 

Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), pela sociedade científica e alguns 

países. Nesse contexto, alerta-se a população pela possibilidade de ter e transmitir 

uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas, o que aponta para estratégias de 

atenção integral, eficaz e resolutiva. 

De acordo com Florianópolis (2014) a Nota Técnica Nº. 

12/DIVE/SUV/SES/2014, os testes rápidos (TR) são exames cuja metodologia 

permite a detecção de anticorpos em menos de 30 minutos, têm baixo custo 

operacional, são altamente sensíveis, específicos e de simples aplicação e 

interpretação. Os testes rápidos podem ser empregados como testes de triagem 

(sífilis1e hepatites virais) ou confirmatórios (sífilis1e HIV), conforme algoritmos 

publicados nas Portarias SVS/MS Nº 29, de 17 de dezembro de 2013 (sobre o 

diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV), nº. 3.242, de 30 de dezembro de 2011 
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(sobre o diagnóstico sorológico da sífilis) e Ofício Circular nº. 76/2011 – DHRV/DST-

AIDS-HV/SVS/MS (sobre os testes rápidos para hepatites B e C). 

A utilização destes testes, no Brasil, está diretamente associada às 

estratégias de ampliação do acesso ao diagnóstico da infecção pelo HIV, sífilis e 

hepatites B e C para a população geral. Abreviar o período de diagnóstico, 

realizando testes nas unidades de saúde sem a necessidade de deslocamentos para 

o laboratório, ao mesmo tempo em que se obtêm resultados em menos de 30 

minutos, garantem redução da perda de oportunidades de diagnóstico e agilidade 

nas tomadas de decisões terapêuticas. 

 

Ainda segundo a Diretoria de vigilância Epidemiológica (2014, p.04), 

 

 O mesmo procedimento de aconselhamento prévio à coleta de amostras 
deverá ser previsto e mantido, como na realização dos exames sorológicos 
convencionais, e a decisão do indivíduo pela realização ou não dos testes 
será respeitada. Uma vez avaliados os riscos destas infecções, todo esforço 
deverá ser dispendido no sentido da importância da realização dos 
mesmos; em termos gerais, o teste rápido (TR) refere-se ao teste realizado 
em local que permite fornecer o resultado durante o período da visita do 
indivíduo (consulta médica, atendimento em Centro de Testagem e 
Aconselhamento - CTA, atendimento em domicílio, atendimento em unidade 
de testagem móvel, organização não governamental etc.). Uma vez 
diagnosticado como portador, o indivíduo deve ser encaminhado 
prontamente para atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
SUS ou para um Serviço de Assistência Especializada (SAE). Os testes 
rápidos estão indicados na avaliação inicial para a população geral quanto 
às infecções pelo HIV, HBV, HCV e sífilis. São considerados competentes 
na execução e emissão dos resultados dos testes rápidos para HIV, sífilis e 
hepatites virais B e C, as seguintes categorias profissionais: farmacêuticos-
bioquímicos, biomédicos, biólogos, médicos com especialidade em 
patologia clínica e enfermeiros. Em qualquer situação de realização de 
testes rápidos, deverá ser anotado em prontuário médico, ou documento 
oficial similar, a indicação, o aconselhamento realizado, a opção do paciente 
(pela aceitação ou não da realização dos testes) e os resultados obtidos. 

 

2.2 METODOLOGIA 

 


�
�� Tipo de Pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, que buscou analisar o perfil 

epidemiológico da sífilis em gestantes e suas consequências. Quanto à forma de 

abordagem é uma pesquisa quantitativa, que pode ser interpretada como a tentativa 
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de uma compreensão detalhada da incidência de sífilis em gestantes e suas 

complicações. 

 

Em relação à pesquisa descritiva, segundo Silva, Menezes, (2001). 

 

Sabe- se que esta visa descrever as características de determinada 
população ou fenômeno ou estabelecimento de relação entre variáveis. 
Envolvendo o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, 
questionário e observação sistemática. Assume em geral a forma de 
levantamento de dados.   

 

E em relação à pesquisa quantitativa Pronadov e Freitas (2013, p 69) 

acrescentam: 

 

O processo e seu significado são os focos principais de abordagem e a 
pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que 
significa traduzir em números opiniões e informações para classifica-las e 
analisa-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas 
(percentagem, média, moda, mediana, desvio- padrão, coeficiente de 
correlação, análise de regressão etc.). No desenvolvimento da pesquisa de 
natureza quantitativa, devemos formular hipóteses e classificar a relação 
entre as variáveis para garantir a precisão dos resultados, evitando 
contradições no processo de análise e interpretação.  

 

Entendemos, então, que a maneira pela qual analisamos o problema ou 

fenômeno e o enfoque adotado é o que determina uma metodologia quantitativa. 

 

2.2.2 População/Amostra 

 

A população do município de Caçador-SC é estimada em 70.762 mil 

habitantes, segundo a última pesquisa do IBGE, em 2010. A população feminina em 

idade fértil é de 20.488 habitantes, sendo consideradas como idade fértil, as 

mulheres entre 10 e 49 anos. Durante o ano de 2015, foram realizados pelo 

Laboratório Municipal de Análises Clínicas, 1.229 exames de VDRL em gestantes 

durante o pré-natal, onde 66 resultados foram positivos para sífilis. 

A pesquisa buscou informações nas Notificações Compulsórias, Ficha de 

Investigação de Sífilis em Gestante, pelo SINAN (Sistema de Informações de 

Agravos de Notificação) e prontuários das gestantes com resultados positivos para a 

sífilis. 
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Foram consideradas apenas as informações de gestantes residentes no 

município de Caçador-SC, que tiveram sífilis durante a gestação, no ano de 2015, 

atendidas pelos Serviços de Saúde Pública do Município. 

Foram excluídas da pesquisa, as notificações e investigações duplicadas, as 

gestantes não residentes no município e exames laboratoriais classificados como 

cicatriz sorológica. 

2.2.3 Procedimentos 

 

Os profissionais dos serviços de saúde realizam o rastreamento de sífilis 

através de Teste Rápido e solicitação de VDRL durante o pré-natal, em dois 

momentos: na 1ªconsulta de pré-natal e na 28ª semana de gestação, sendo assim, o 

diagnóstico e tratamento da sífilis em gestante tem a oportunidade de acontecer o 

mais precocemente possível. Como regra deve ocorrer a notificação e investigação 

destes casos, o envio a Vigilância Epidemiológica do Município, além dos registros 

de rotina em prontuários. 

Inicialmente foram encontrados 66 resultados positivos para sífilis em 

gestantes em 2015. As informações como: Nome da gestante data de nascimento 

data de coleta e resultados do exame, bem como do profissional solicitante foram 

disponibilizados pelo Laboratório Municipal de Análises Clinicas. Após, foram 

realizadas a busca pelas Notificações e investigações destas gestantes, inicialmente 

na Vigilância Epidemiológica, considerando que se fosse necessário.  Fizemos a 

busca pelos prontuários, sendo estes através da consulta ao prontuário eletrônico, 

ou in loco, nas Unidades de Saúde, sendo garantido o anonimato nas informações. 

A pesquisa foi realizada nos Serviços de Saúde do Município (Laboratório 

Municipal de Análises Clínicas, Vigilância Epidemiológica e Unidades de Saúde), 

durante o mês de maio, após aprovação pelo Comitê de Ética- UNIARP. 

 


�
�� ������ ��� ����� 

 

A análise dos dados se deu inicialmente pelo número de exames positivos 

para sífilis no pré-natal em 2015, disponibilizados pelo Laboratório Municipal de 

Análises Clínicas. Posteriormente realizamos o descarte dos casos de cicatrizes 
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sorológicas, duplicidades e não residentes no município. Se deu a busca pelas 

notificações e investigações dos casos confirmados de sífilis em gestantes, e o 

desenvolvimento da pesquisa através de informações pelo roteiro de pesquisa, 

estabelecido e baseado na Ficha de Investigação de Sífilis em Gestante, (ANEXO 

B). Os dados estão representados por gráficos sendo argumentados e comparados 

com publicações e referencial teórico. 

2.3 APRESENTAÇÂO DA ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

 

O presente trabalho baseou-se inicialmente pelos dados obtidos pelo 

Laboratório Municipal de Analises Clinicas de Caçador-SC, onde se constatou 66 

resultados de VDRL positivos em gestantes durante o ano de 2015. A 

partir destes resultados, passamos a utilizar os critérios de exclusão, como cicatrizes 

sorológicas, duplicidade de resultados e gestantes não residentes no município. 

Após esta classificação, obtivemos o total de 39 gestantes com resultado de VDRL 

positivo atendidas pelas Unidades de Saúde do Município em 2015. Então, com este 

número, a pesquisa passou a ser realizada na Vigilância Epidemiológica onde se 

encontra o Sistema de Informações de agravos e notificações (SINAN) e prontuários 

das gestantes atendidas. No SINAN encontramos a informação de nove notificações 

e investigações de Sífilis em Gestantes em 2015, ou seja, 23% das sífilis em 

gestantes estavam notificadas. A busca então passou a ser pelos registros em 

prontuários na Vigilância Epidemiológica, onde encontramos mais 13 

prontuários físicos com informações sobre o tratamento de sífilis em gestante.  

A seguir, a busca se deu através de prontuário eletrônico acessados na 

Clínica Materno Infantil Dra. Maria da Graça Barrero, onde encontramos nove 

registros prontuários eletrônicos. 

Finalizamos a pesquisa com 31 casos de sífilis em gestantes em 2015, que 

corresponde  a 79 % do proposto após os critérios de exclusão. As informações 

necessárias para completar 100% da pesquisa não foram encontrados registros, a 

não ser o resultado de VDRL positivo. Em seguida estão representadas 

as análises dos 31 prontuários avaliados e que serão demonstrados através de 

gráficos com a descrição e a interpretação dos mesmos. 
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Neste primeiro gráfico, identificamos a faixa etária das gestantes com sífilis no 

ano de 2015, no município de Caçador-SC. 

 

Gráfico 1 – Idade das gestantes investigadas 

 
 Fonte: (CHAPIÉSKI, 2016). 

  

Podemos verificar que há predominância dos casos de sífilis em gestantes na 

faixa etária de 20 a 30 anos (55 %), considerada esta faixa etária a fase de maior 

reprodução. Observamos seguidamente a faixa etária de 16 a 20 anos com 26 % 

seguida pela faixa etária de 30 anos e mais, com 19%. Observa-se que não ocorreu 

nenhum caso de sífilis em gestantes com 15 anos ou menos.     

No Brasil, o comportamento da sífilis com relação à idade também é disperso, 

atingindo as diferentes faixas etárias reprodutivas, o que demonstra a prática do 

sexo desprotegido independente da faixa etária (PIRES et al  2014 

O segundo gráfico está relacionado a informações sobre a raça das gestantes 

obtendo os seguintes resultados: 
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Gráfico 2 - Raça das gestantes investigadas 

 
Fonte: (CHAPIESKI, 2016). 

 

Podemos observar que a maioria das gestantes é de raça branca, fator que 

não é determinante na disseminação e no contágio pelo Treponema Pallidum, que 

também afeta as pardas, amarelas e outras raças, demostrando que todas as raças 

estão susceptíveis à doença. As informações sobre a raça foram encontradas em 

prontuário eletrônico. Entretanto, casos de Sífilis Congênita, por exemplo, vêm 

ocorrendo cada vez mais em mulheres de cor negra, de menor classe econômica e 

escolaridade, que apresentam antecedentes obstétricos de risco, com assistência 

pré-natal realizada em Unidades Básicas de Saúde (UBS), com início do pré-natal 

mais tardio, números insuficientes de consultas e ausência de tratamento dos 

parceiros. (PIRES et al,2014). 

Segundo EQUIPE BRASIL ESCOLA (2016) não existe indicadores seguros 

q"� �#��$�% %���� �" %���� �"���#$�&������� �% ����'(�"�� �� �������$�� ��)��*

��r�� � �������  

A representação a seguir mostra o grau de escolaridade das gestantes que 

tiveram sífilis em 2015, salientando que as informações referentes à escolaridade 

foram buscadas e obtidas pelo prontuário eletrônico. 
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Gráfico 3 - Escolaridade das gestantes investigadas 

 
Fonte: (CHAPIÉSKI, 2016). 

 

Dos 31 prontuários pesquisados, observamos que 48 % não possuem 

informações sobre a escolaridade. 

  O nível de escolaridade da gestante é um fator que interfere no início 

precoce do pré-natal, consequentemente do diagnóstico precoce da sífilis, início do 

tratamento e continuidade do mesmo. Ato também que se estabelece pelo nível de 

conhecimento que a mãe tem sobre a doença, os prejuízos que a mesma pode 

causar à sua gravidez e ao seu bebê, e que por muitas vezes deixa de procurar 

auxílio por falta de conhecimento sobre o assunto. 

 Há uma associação direta entre o desconhecimento da sífilis e seu manejo 

no pré-natal com baixo nível de escolaridade da gestante infectada e uma renda per 

capita inferior a meio salário-mínimo, podendo estes fatores serem marcadores de 

pouco acesso aos serviços de saúde, não utilização ou uso irregular de preservativo. 

A maioria das mulheres possuem o ensino médio incompleto e faixa etária de 20 

anos. A falta de informação da gestante sobre o atendimento evidencia as falhas na 

realização de rotinas simples do atendimento pré-natal (PIRES et al, 2014). 

O próximo gráfico representa a ocupação das gestantes com sífilis em 2015. 
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Gráfico 4 - Ocupação das gestantes investigadas 

 
 Fonte: (CHAPIÉSKI, 2016). 

 

Podemos observar que (36%) das gestantes trabalham fora, exercendo uma 

profissão, outras 35% são do lar e apenas 3% estão desempregadas, demonstrando 

que a maioria das mães exercem atividades laborais, o que não as impede de ter 

acesso ao atendimento pré-natal, pois o artigo 392 da Consolidação das leis do 

trabalho (CLT) (ANEXO D) assegura as gestantes o direito de dispensa do horário 

de trabalho pelo tempo necessário para a realização de no mínimo seis consultas 

médicas e demais exames complementares. 

A seguir o gráfico mostrará o trimestre da gestação no momento do início do 

tratamento, sendo este fundamental para a não ocorrência de complicações na 

gestação: 
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Gráfico 5 - Trimestre gestacional das gestantes investigadas. 

  
Fonte: (CHAPIÉSKI, 2016). 

 

Como podemos observar 32% das gestantes iniciam o pré-natal no 1º 

trimestre de gestação, o que é fundamental para um diagnóstico precoce da doença, 

uma vez que, na 1º consulta de pré-natal é realizado o teste rápido e requisitado o 

VDRL para o diagnóstico e tratamento. O rasteio sorológico deve ser feito no início 

da gestação, a fim de permitir o tratamento materno antes da décima sexta semana 

de gestação. 

Os espiroquetas do Treponema pallidum não podem atravessar a placenta 

jovem, mas podem fazê-lo a qualquer momento após o quarto mês. Por este motivo 

as gestantes que estão representadas no gráfico (65%) estão mais propensas a 

terem complicações causadas pela sífilis. Os testes sorológicos positivos após a 

décima sexta semana devem levar a um tratamento materno imediato. (ZIGEL, 

CRANLEY, 1985).  

O gráfico a seguir representa o intervalo entre o diagnóstico e notificação da 

sífilis nas gestantes envolvidas na pesquisa: 
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Gráfico 6 - Intervalo entre as datas de diagnóstico e tratamento. 

 
  Fonte: (CHAPIÉSKI,2016). 

 

Como podemos observar o maior número de gestantes representado em 

(39%) tem o intervalo entre o diagnóstico e tratamento de 16 a 30 dias, fato este 

importantíssimo no que tangem as complicações, sendo que quanto maior a 

exposição, maior é o aumento da treponemia o que implica em maiores chances de 

transmissão vertical para o feto. Ainda temos o intervalo de 5 a 15 dias representado 

por 26% o que diminui o intervalo, porém não seria exatamente o ideal. Já 10% tem 

inicio do tratamento após trinta dias do diagnóstico e apenas 6% trataram 

imediatamente ao diagnóstico o que deveria ser o ideal, já que a sífilis em mulheres 

grávidas é uma condição séria que exige tratamento imediato e eficiente. 

Considerada inicialmente como a principal causa de mortalidade e morbidade fetal e 

neonatal (ZIGEL, CRANLEY, 1985). 

O aumento da sífilis materna e congênita nos país em vias de 

desenvolvimento contribui ao incremento das taxas de mortalidade infantil, situação 

que se não for modificada se traduzirá no retrocesso dos logros alcançados pelos 

Planos de Saúde Reprodutiva a nível mundial. 

Estima-se que “dois terços das gestações resultem em sífilis congênita ou 

aborto espontâneo, complicações que poderiam ser totalmente preveníveis com 
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tecnologias acessíveis e de baixo custo”. MGALATOIRE, ROSSO, SAKAE 2012, p 

29). 

A representação a seguir mostra realização do Teste não treponênico no pré- 

natal: 

 

Gráfico 7 - Realização do teste não treponêmico no pré- natal. 

 
Fonte: (CHAPIÉSKI, 2016). 

 

De acordo com Sergipe (2015) a realização do teste sorológico é exigida por 

lei. Mesmo sem a obrigação legal, a omissão de tal exame durante a assistência 

pré- natal é indefensível.  Os profissionais dos serviços de saúde realizam o 

rastreamento de sífilis através de Teste Rápido e solicitação de VDRL durante o pré-

natal, em três momentos: na primeira consulta de pré-natal e na vigésima oitava 

semana de gestação, e quando do momento do parto, na maternidade. Sendo 

assim, o diagnóstico e tratamento da sífilis em gestante tem a oportunidade de 

acontecer o mais precocemente possível, e se adequado é possível reduzir e ou 

eliminar a Sífilis Congênita. 
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�"&%�$��� � "% $�ste não treponêmico quantitativo e a um teste treponêmico. 

MSERGIPE, 2015). 

 

A seguir o gráfico representa a realização do Teste treponêmico: 

 

Gráfico 8 - Teste treponêmico no Pré-natal (Teste Rápido). 

 
 Fonte; (CHAPIÉSKI, 2016). 

 

O gráfico acima ilustrado mostra que em torno de 16% das pacientes 

investigadas não realizaram o teste treponêmico, ou não registraram a realização do 

mesmo. O teste treponêmico está disponível para realização na ocasião da 

abordagem, mostrando dessa forma uma grande deficiência relacionada ao 

atendimento inicial ou ao registro do mesmo. Em contrapartida pode-se observar a 

taxa de (48%) relacionada às gestantes que apresentaram o teste reagente, no 

extremo deste gráfico não foi detectada nenhuma gestante que se apresentou não 

reagente ao teste, pois no escopo da pesquisa foram somente abordados casos 

confirmados de sífilis. 

A utilização destes testes, no Brasil, está diretamente associada às 

estratégias de ampliação do acesso ao diagnóstico da infecção pelo HIV, sífilis e 
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hepatites B e C para a população geral. Abreviar o período de diagnóstico, 

realizando testes nas unidades de saúde sem a necessidade de deslocamentos para 

o laboratório, ao mesmo tempo em que se obtêm resultados em menos de 30 

minutos, garantem redução da perda de oportunidades de diagnóstico e agilidade 

nas tomadas de decisões terapêuticas MFlorianópolis, 2014). 

 

O gráfico abaixo representa o valor quantitativo do VDRL: 

Gráfico 9 - Quantitativo VDRL 

 
Fonte: (CHAPIÉSKI, 2016). 

 

Podemos observar que os resultados mais evidentes se sobressaem em 19% 

apresentaram titulação de 1:2. Verificamos 1:4 em 16 % das gestantes e a grande 

%������ (29%) dos resultados quantitativos são as titulações de 1:8. Pacientes com 

[�\] � FTABS positivos, com história prévia de sífilis de até 12 meses e que 
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h��$P��� #�a'�� �� �(����� �^� $���� ��%� #��$������ �� �(����� ��$��$� $�����. (NADAL, 

b\ce], 2007). 
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regular e endurecida, não percebida em15 a 30% dos pacientes, desaparece após 4 

a 6 semanas e com o uso de antibioticoterapia ou sífilis prévia pode alterar a lesão. 

Já na sífilis secundária o quadro clínico apresenta artralgia, febre, cefaleia, Rash 

generalizado roséola, Poliadenopatia regional, alopecia, Condiloma plano, Sífilide 

palmo- plantar e placa mucosa. Na sífilis terciária, geralmente após anos da infecção 

primária pode haver um quadro de doença inflamatória de progressão lenta que por 

sua vez pode afetar qualquer órgão do corpo causando Neurossífilis, Sífilis 

cardiovascular, Goma sifilítica e Osteíte sifilítica. 

 

 ��N"�� � N������ ��#�����$��� � ����������r^� �� �(����� %�$���� q"��$� ��

$��$�%��$� �������� �� ������ ��% � ����������r^� �� ��$�N�� �� ����r�t 

 

G������ 10 - Tratamento indicado às gestantes 

 
Fonte: (CHAPIÉSKI, 2016). 

 

Observa-se no gráfico acima que não foi constatado nenhum caso de sífilis 

primária, fato resultante que pode estar relacionado entre o inicio tardio do pré-natal, 

consequentemente do diagnóstico e tratamento. Podendo evoluir assim para as 

fases secundárias e inúmeras vezes, por ausência de sinais e história clinica, ser 

considerada terciária ou de fase desconhecida. 
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Podemos observar que 74% dos prontuários investigados, a sífilis na 

gestação foi classificada como sífilis terciária e 19% como sífilis secundária. A sífilis 

secundária é a sequência natural da sífilis primária não tratada, manifestando-se 

entre seis e oito semanas após o desaparecimento do cancro duro, regredindo 

espontaneamente, iniciando-se após uma fase de silêncio clínico. Já na sífilis 

terciária: essa fase da infecção sifilítica manifesta-se anos após o contágio, em geral 

entre 3 a 12 anos, podendo envolver períodos maiores. Caracteriza-se pelo 

surgimento de tumorações amolecidas em regiões cutâneo-mucosas (gomas). Pode 

haver comprometimento neurológico (tabes dorsalis, demência, goma cerebral), 

cardiovascular (aneurisma aórtico) e até osteoarticular (gomas ósseas) (DE 

LORENZI, FIAMINGHI, ARTICO, 2009). 

 

No gráfico a seguir estará representado o tratamento do parceiro se está 

concomitante à gestante ou não:  

 

Gráfico 11 - Tratamento do parceiro concomitante à gestante 

  

Fonte: (CHAPIÉSKI, 2016). 

 

Podemos observar no gráfico acima que (61%) dos parceiros foi tratado 

concomitante às gestantes e apenas 26% não foram tratados o que pode interferir 

na cura ou na reinfecção da sífilis na gestante. Encontramos anotações dos motivos 

da ausência de tratamento ao parceiro a não aceitação do tratamento, o fato do 
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parceiro não estar mais com a gestante e principalmente, e o mais relevante, por 

não haver parceiro fixo. Em 13% dos prontuários não houve registros. 

Dessa forma, a sífilis é uma doença de fácil prevenção, cujo diagnóstico e 

modo de transmissão são conhecidos, além da possibilidade de tratamento das 

gestantes infectadas antes e após a gestação. Apesar disso, o controle da infecção 

permanece como um grande desafio para os serviços assistenciais e de vigilância 

epidemiológica. Muitas mulheres ainda são infectadas pela bactéria devido à falta de 

informação, acesso limitado aos cuidados de saúde (não realização do pré-natal), 

baixo nível socioeconômico, coinfecção por HIV, gravidez na adolescência, história 

de natimortalidade, o não tratamento do parceiro infectado, existência de pessoas 

infectadas pela bactéria, porém assintomática, falta do uso de preservativo, uso de 

drogas, liberdade sexual, entre outras (PIRES et al, 2016) 

 

A seguir é representado o tratamento indicado ao parceiro por classificação 

da sífilis: 

 

Gráfico 12 - Tratamento indicado ao parceiro, quanto ao estágio da doença 

 
Fonte: (CHAPIÉSKI, 2016). 
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Podemos observar o gráfico acima e relacioná-lo com o gráfico (11), pois 

demostra que os (48%), ou seja, a maioria dos parceiros foram diagnosticados e 

tratados como sífilis terciária, o que facilita a cura da doença evitando assim a 

ocorrência da sífilis congênita e reinfecções. Observamos que 16% foram tratados 

como fase secundária e infelizmente em 26% das informações constam ignoradas 

em relação ao tratamento indicado ao parceiro, o que dificulta a real fundamentação 

desses dados. 

G��$��$�� �% $��$�%��$� #��� �(����� ��'�% ��� �����$����* &�% ��%� ��"�

#��������* q"��$� ��� ������ �� �(����� #��� �"� ��p�� � � �� ��$�* ���$������ �

�%#��$o���� �� "�� ��N"��� �� #�����'�$�'� �"���$� � �#P� � $��$�%��$�* ��%�

%����� preventiva. (TELESSAÙDE, 2015) 

 

 ��N"�� � N������ ��#�����$��� �� ��%#����ru�� ��������$�� �� �(�����

%�$����t 

 

G������ 13 - Complicações da sífilis materna 

Fonte: (CHAPIÉSKI, 2016) 
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Como podemos observar no gráfico acima em (58%) dos casos não houve 

complicações, entretanto observamos que em 4% ocorreram abortos, 3% resultaram 

em prematuridade extrema, 3% em óbito neonatal precoce, 3% relacionado a óbito 

neonatal tardio, sendo este causado pela cardiopatia 3% e 26% destas 

investigações não apresentaram dados para fundamentação. 

Os possíveis desfechos da sífilis na gestação incluem abortamento 

espontâneo, nascimento pré-termo e óbito perinatal em até 40% dos casos. Os 

neonatos sobreviventes apresentam-se assintomáticos em mais de 50% dos casos, 

podendo, com o tempo, vir a manifestar surdez, problemas visuais e até retardo 

mental. (DE LORENZI; FIAMINGHI; ARTICO, 2009). 

O ���N�P�$��� � � $��$�%��$� �#��$"�� �� N��$��$� � ��" #������� a � ���%�

%��� �����v �� #��$�r^� ��s conceptos e dos recém-nascidos. O Ministério da 

S�p�� #������v� � �����v�r^� �� �)�%�� �"���$� � #�a-natal para que a sífilis possa 

��� $��$��� #������%��$� � ��� %�$��������� #��� q"� �^� h�Q� ��$� h��#�$���� ��%

� ���N�P�$���. Portanto a simples ocorrência de um caso de sífilis congênita reflete 

���h�� �� ���$�%� �� ���$���� ��� �Sw�* ��� #��N��%�� �� #�a-natal e 

#�����#��%��$� #��� ���$� �� �)��"r^� ��� #��$������ #���� %�$��������� 

M\edxyd\; BATISTA: SILVA, 2013). 
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3 CONCLUSÃO 

 

É sabido que no Brasil, o comportamento da sífilis com relação à idade é 

disperso, atingindo as diferentes faixas etárias reprodutivas, o que demonstra à 

prática do sexo desprotegido. Na pesquisa realizada, com o objetivo de traçar o 

perfil epidemiológico das gestantes com sífilis em 2015, observamos que em relação 

à idade, a fase considerada altamente reprodutiva se iguala aos maiores índices da 

sífilis nestas gestantes. Em relação à raça a maioria das gestantes infectadas é 

branca, o que não é um fator determinante na disseminação da doença, que afeta 

todas as raças sem distinção. Ainda é possível perceber que o nível de 

escolaridade, a falta de informação sobre o assunto, o acesso limitado aos cuidados 

da saúde, baixo nível sócio econômico, o não tratamento do parceiro infectado, a 

falta do uso de preservativo, entre outros, contribuem para o aumento da incidência 

na sífilis gestacional e consequentemente na ocorrência das complicações, dentre 

elas a sífilis congênita. 

Gestantes que iniciam o pré-natal tardiamente e como consequência tem seu 

diagnóstico e tratamento tardio podem ter complicações. Percebeu-se que (65%) 

das gestantes estão mais propensas a terem complicações causadas pela sífilis por 

iniciar em o tratamento no segundo trimestre gestacional, uma vez que a sífilis 

necessita de diagnóstico e tratamento precoce e imediato para evitar a transmissão 

vertical para o feto.  

Em relação aos exames de diagnóstico, identificamos que todas as gestantes 

realizaram o teste não treponêmico (VDRL) no pré-natal, o que é de suma 

importância para o diagnóstico da doença. Para tanto o teste treponêmico (teste 

rápido) que é disponível e cuja metodologia permite a detecção de anticorpos em 

menos de 30 minutos, têm baixo custo operacional, são altamente sensíveis, 

específicos e de simples aplicação e interpretação. Podem ser usados como testes 

de triagem ou confirmatórios para sífilis e percebemos que, não foram realizados em 

16% das gestantes investigadas, mostrando que há falha no atendimento inicial às 

gestantes, ou falha na anotação destas informações o que poderia agilizar o início 

do tratamento. É possível observar também que das gestantes investigadas a 

grande maioria foram classificadas e tratadas como portadoras de sífilis terciária. Em 

relação ao tratamento do parceiro concomitante à gestante, constatamos que 61 % o 
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fizeram, fato este importantíssimo para evitar a recidiva da doença na gestante e 

consequentemente a transmissão vertical para o feto. Os demais que não realizaram 

o tratamento se destacam por não aceitarem o tratamento, por não possuir contato 

com a gestante ou ainda porque a gestante não possui parceiro fixo. Dentre as 

complicações ocorridas, temos os abortos, prematuridade extrema, óbito neonatal 

precoce, óbito neonatal tardio e cardiopatias.  

Evidentemente, o perfil epidemiológico das gestantes com sífilis em 2015 no 

município de Caçador não divergem dos resultados de outras pesquisas, sendo 

percebida a necessidade de preenchimento e fluxograma das notificações, pois esse 

processo interfere diretamente nos indicadores de saúde.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO AO RESPONSÁVEL PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Viemos por meio deste, solicitar a permissão para realizar a pesquisa acadêmica 
que tem por finalidade avaliar o perfil epidemiológico da sífilis em gestantes e suas 
possíveis complicações na gestação, registrada na Vigilância Epidemiológica no ano 
de 2015 no município de Caçador- SC. 
A pesquisa será realizada pela acadêmica Adriana Aparecida Chapiéski, do curso de 
Enfermagem da, UNIARP- Caçador CI 3.569.484, fone: 49 88595874, tendo como 
disciplina o Trabalho para Conclusão do Curso. 
Este projeto visa:  
 

· Identificar o perfil epidemiológico das sífilis em gestantes e suas 
complicações durante o ano de 2015, no município de Caçador-SC. 

· Pesquisar dados epidemiológicos que demonstrem o perfil a ser traçado.  
· Realizar estudo destes dados, fundamentando-os e comparando-os com 

referenciais. 
· Elaborar sugestões para melhorar, se, necessário, as condições 

epidemiológicas da sífilis gestacionais e suas complicações.  
 
 Para a realização da pesquisa, serão verificadas as notificações e investigações em 
prontuários, se necessário, de sífilis em gestante ocorridas no município de 
Caçador-SC, no ano de 2015, fornecidos pela Secretaria municipal de Saúde de 
Caçador totalizando 66 resultados positivos, através de um roteiro pré-estabelecido, 
e suas complicações, com pesquisa em prontuários. A pesquisa será realizada nos 
Serviços de Saúde do Município, (Laboratório Municipal de Análises Clínicas, 
Vigilância Epidemiológica e Unidades de Saúde), durante o mês de maio de 2016 
após aprovação pelo Comitê de Ética- UNIARP. 
 Será necessário contar com o auxilio da equipe correspondente, para o acesso aos 
prontuários referentes.  

Sendo que a pesquisa irá garantir o anonimato das respectivas gestantes, 
não tendo ônus para a instituição cedente. A pesquisa será apresentada em banca, 
bem como será entregue uma cópia da pesquisa para a Secretaria de Saúde para 
possíveis intervenções, se assim o couber. Agradecemos a compreensão. 
 

Caçador, 18 de abril de 2016. 
_________________________ 
Roselaine de Almeida Périco 
Secretária Municipal de Saúde 
 
 
 
___________________________       __________________________  
AiresRoberta Brandalise                                 Adriana Aparecida Pesquisadora     
Responsável Orientadora do projeto                           Acadêmica Enfermagem 
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APENDICE B - Roteiro de pesquisa 
                              Dados gerais 

                              

Intervalo entre 
as datas de 
diagnóstico e 
notificação

  
Sem 
intervalo 

 
   � � � ���� 

 
 
 5 a 15 dias 

 
 
16 a 30 dias 

 
 
+ de 30          
    ���� 

 

 
Faixa etária 

 
    ��
���� 

 
      �� � �� 

 
   �� � �� 

 
 30 anos ou +

 
      ���� 

 
       
Branca 

      �����      ���ta    ��������  Amarela Ignorada 

 Escolaridade 
 

   
Analfabet
a 

Ens. 
Fundamental 
completo 

Ens. 
Fundamental 
incompleto 

Ensino médio 
completo

Ensino 
médio 
incompleto 

Superior 
completo 

Superior 
incompleto 

��� ��¡¢ Emprega
da 

Desempregada £� ¤�� ¥¦§��� 

Trimestre 
gestacional 

�¨  
Trimestre 

�¨  
©��ª��§��

�¨ 
Trimestre 

�« 
Gestacional 

ignorada 

¬®¯ °¡¢
Treponêmico 
no pré-natal 

Reagente Não reagente �������� Não realizado 

¬®¯
confirmatório 
Treponêmico 

PN  

Reagente  Não reagente Não realizado 

Classificação  
Da sífilis 
materna

 
    
Tratame
nto           
        
Indicado 

 
   ���maria 
�±²��±��� 

Secundaria 
4.800.000

Terciaria
³±���±���

Latente Ignorado 
 
 
 

Parceiro 
tratado 
concomitante 
A gestante

       Sim Não Ignorado
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Tratamento 
indicado ao 
parceiro

2.400.000 4.800.000 7.200.000 Não realizado Ignorado Outro 
esquema  

 

Complicações 
decorrentes da 
sífilis materna  

Aborto Trabalho de 
parto 
prematuro 

Óbito fetal intra- 
útero 

Prematuridade 
extrema 

Óbito 
neonatal 
precoce 

  Óbito      
neonatal 
tardio  

Mal

´��ª�µ¶�� 

Cardiopatias  

 

 Surdez 

 

 Sífilis congênita  

 

 Sem 
intercorrências 
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ANEXO A – PORTARIA N. 766 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004. 

 

Ministério da Saúde 
Secretaria de Atenção à Saúde 

·¸¹º»¹¼» ½¾ ¿ÀÀÁ ÂÃ 21 DE DEZEMBRO DE 2004 

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições, 

Considerando a Portaria GM/MS nº 569, de 1º de junho de 2000, que institui o Programa de 
Humanização no Pré-natal e Nascimento, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS; 

Considerando que o risco de acometimento fetal pela sífilis varia de 70% a 100%, dependendo 
da fase da infecção na gestante e do trimestre da gestação; 

Considerando a alta incidência ainda de sífilis congênita, e 

Considerando a necessidade de constante adequação e atualização na Tabela de 
Procedimentos do Sistema de Informações Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIA/SIH/SUS), 
resolve: 

 Art. 1º Expandir para todos os estabelecimentos hospitalares integrantes do SUS, 
conforme dispõe a Portaria GM/MS nº 569, de 1º de junho de 2000, a realização do exame VDRL 
(código 17.034.02-7) para todas as parturientes internadas, com registro obrigatório deste 
procedimento nas AIH de partos. 

Parágrafo Único – O resultado do exame de VDRL deverá ser anexado no prontuário da 
paciente. 

 Art. 2º Determinar que caberá ao Departamento de Informação e Informática do SUS – 
DATASUS/MS disponibilizar aos gestores estaduais/municipais, relatório que permita identificar a 
realização do exame VDRL. 

 Art. 3º Excluir o procedimento de código 07.051.02-6 - TESTES RÁPIDOS PARA TRIAGEM 
DE SÍFILIS E/OU HIV (por teste) constante da Tabela do SIA/SUS. 

 Art. 4º Incluir, na tabela do SIA/SUS, os procedimentos na forma a seguir descrita:  

ÄÅÆÄÇÈÆÄÇ – 0 – Teste Rápido  para triagem de 
Infecção pelo HIV. 

ÉÊËÌÍÌÎÏ ÏÐ ÎÏÌÎÏ ÑÒÓÔ ÕÏÔÖÍ×ÔØÙÊ ËÙÊ ËÏÑÏÌÌÍÎÔ ÚÏ

infraÛÏÌÎÕÒÎÒÕÔ ÖÔÜÊÕÔÎÊÕÍÔÖÝ ÌÒÔ ÒÎÍÖÍ×ÔØÙÊ Þ ÚÍÕÍßÍÚÔ

para serviços de atendimento a 

ßÏÌÎÔËÎÏÝ ÕÏÑÞÐ-nato e profissionais da área de 
saúde com exposição ocupacional ao HIV. 

àáâÏÖ ÚÏ ãÍÏÕÔÕäÒÍÔ ÄåÝ ÄæÝ ÄçÝ ÄÇÝ ÄèÝ ÄÅÝ ÄéÆ 

êÏÕâÍØÊëÉÖÔÌÌÍìÍÑÔØÙÊ ÄÄÄëÄÄÄ 

íÎÍâÍÚÔÚÏ

Profissional 
ÄÈÝ ÈÇÝ ååÝ åîÝ æèÝ ÇîÝ èÄÝ èæÝ

66, 69, 73, 90, 91, 92, 93. 
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ïÍðÊ ÚÏ ñÕÏÌÎÔÚÊÕ æÄÝ çÄÝ ÇÄÆ 

òÔÍóÔ ôÎõÕÍÔ ÇÄÝ ÇÈÝ ÇåÝ ÇæÝ ÇçÝ ÇÇÝ èÄÝ èÈÝ

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72. 

öÕÒðÊ ÚÏ

Atendimento 
ÄåÝ ÈåÝ ÈéÝ åÅÝ åéÝ åîÝ îîÆ 

ÉÊÐðÖÏóÍÚÔÚÏ ÷ÞÚÍÔ ÉÊÐðÖÏóÍÚÔÚÏ – M2 

ïÍðÊ ÚÏ

Financiamento 
ïÏÎÊ òÍËÔËÑÏÍÕÊ ÚÔ Assistência 

øÔÖÊÕ ïÊÎÔÖ ùúÈÄÝÄÄ 

ÄÅÆÄÇÈÆÄè-9 – Teste Rápido para diagnóstico da 
Sífilis. 

ÉÊËÌÍÌÎÏ ÏÐ ÎÏÌÎÏ ÑÒÓÔ ÕÏÔÖÍ×ÔØÙÊ ËÙÊ ËÏÑÏÌÌÍÎÔ ÚÏ

infraÛÏÌÎÕÒÎÒÕÔ ÖÔÜÊÕÔÎÊÕÍÔÖÝ ÌÒÔ ÒÎÍÖÍ×ÔØÙÊ Þ ÚÍÕÍßÍÚÔ

para serviços de atendimento a gestante. 

àáâÏÖ ÚÏ Hierarquia ÄåÝ ÄæÝ ÄçÝ ÄÇÝ ÄèÝ ÄÅÝ ÄéÆ 

êÏÕâÍØÊëÉÖÔÌÌÍìÍÑÔØÙÊ ÄÄÄëÄÄÄ 

íÎÍâÍÚÔÚÏ

Profissional 
ÄÈÝ ÈÇÝ ååÝ åîÝ æèÝ ÇîÝ èÄÝ èæÝ

66, 69, 73, 90, 91, 92, 93. 

ïÍðÊ ÚÏ ñÕÏÌÎÔÚÊÕ æÄÝ çÄÝ ÇÄÆ 

òÔÍóÔ ôÎõÕÍÔ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69. 

öÕÒðÊ ÚÏ

Atendimento 
ÄåÝ ÈÈÝ åÅÝ åéÝ åîÝ îîÆ 

ÉÊÐðÖÏóÍÚÔÚÏ ÷ÞÚÍÔ ÉÊÐðÖÏóÍÚÔÚÏ – M2 

ïÍðÊ ÚÏ

Financiamento 
ïÏÎÊ òÍËÔËÑÏÍÕÊ ÚÔ íÌÌÍÌÎûËÑÍÔ 

øÔÖÊÕ ïÊÎÔÖ ùúÈÄÝÄÄ 

íÕÎÆ Çü ôÌÎÔ ñÊÕÎÔÕÍÔ ÏËÎÕÔ ÏÐ âÍßÊÕ ËÔ ÚÔÎÔ ÚÏ ÌÒÔ ðÒÜÖÍÑÔØÙÊÝ ÑÊÐ ÏìÏÍÎÊÌ Ô ðÔÕÎÍÕ ÚÔ
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ANEXO B – FICHA DE INVESTIGAÇÃO SÍFILIS EM GESTANTE 
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ANEXO C - FICHA DE NOTIFICAÇÃO/ INVESTIGAÇÃO SÍFILIS CONGÊNITA 
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Anexo D - Art. 392 Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto Lei 5452/43 

CLT - Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943
ýþÿA�� � �A��A�����	A ��� 
��� �A �ÿ����A� 

���� 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do 

���sÿ�A� ������	A ���� þ��� 
�� �� ������� ���������� 

§ 1o A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, 

q�� þA��ÿs A�Aÿÿ�ÿ �� ÿ� A �!� ���"#��$A A� ��A� ��� �� �� �A þ�ÿ A � A�Aÿÿ%���� ��� �� ������	A ���� þ��� 
�� �� �������

���������� 

§ 2o Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas cada um, mediante 

� �� ��A $#���A� ������	A ���� þ��� 
�� �� ������� ���������� 

§ 3o Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste artigo. (Redação dada 

þ��� 
�� �� ������� ���������� 

§ 4o É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos: (Redação dada pela Lei nº 

9�&99� �� �'����999� 

I - transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente 

�e�ÿ����� �A"A �þ(� A ÿ� Aÿ�A �A  ÿ����A) �*����+�A þ��� 
�� �� 9�&99� �� �'����999� 

II - dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais 

�e�$�� �omplementares. (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999) 

§ 5o (VETADO) (incluído pela Lei nº 10.421, de 2002) 

���� 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença-

$� �ÿ������ �A�  �ÿ$A� �A �ÿ � m9�� ������	A ���� þ��� 
�� �� ���!&m� �� ���m� 

§ 1o (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

§ 2o (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

§ 3o (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

§ 4o A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. 

�*�cluído pela Lei nº 10.421, 15.4.2002) 

�A ý ��A�	A A� "��ÿ�� 5������� �A�5�� � ����5�ÿs � �A�����	A �� �������-maternidade a apenas um dos adotantes ou 

"��ÿ��	�� �$þÿ�"��A A� �$þÿ�"���� �*����+�A þ��� 
�� �� ���!&m� �� ���m� 

���� 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o 

þ�ÿ+A�A �� �������-maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de 

��� ����A�A� ������	A ���� þ��� 
�� �� ���!&m� �� ���m� �,�"%����� 

���� 392-C. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 392-A e 392-B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial 

þ�ÿ� p��� �� ��A�	A� �*����+�A þ��� 
�� �� ���!&m� �� ���m� 

Ozi Venturini  

· Art. 392 Consolidação das Leis do Trabalho - ...

· Tribunal Superior do Trabalho

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


