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RESUMO 

 

A sífilis é causada pelo Treponema pallidum e transmitida por via sexual, hematogênica ou vertical 

(TV) durante qualquer período da gravidez. Por orientação do Ministério da Saúde, seu rastreio e 

tratamento são oferecidos de rotina a todas as gestantes que realizam o pré-natal. No entanto, as taxas 

de morbidade materna, infecção congênita e mortalidade perinatal permanecem altas, representando 

ainda desafio à saúde pública. A persistência da alta prevalência de sífilis congênita, apesar dos 

programas específicos de prevenção, é inquietante. Este trabalho visa contribuir para a divulgação do 

conhecimento atual no país e a elaboração de medidas que possam reduzir a transmissão vertical e a 

morbimortalidade materno-infantil sífilis. Neste trabalho, apresentamos uma discussão sobre o 

diagnóstico e o tratamento precoce da sífilis na gravidez, que, quando realizado adequadamente, pode 

prevenir agravos gestacionais. Um melhor entendimento da doença permite buscar formas de 

melhorar as políticas públicas, colaborando com a diminuição da prevalência da sífilis e suas 

complicações no Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sífilis, gravidez, doença sexualmente transmissíveis e prevenção. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

A sífilis é uma doença sexualmente transmitida, e se apresenta como um desafio à saúde 

pública em todo o mundo. Quando transmitida por via sexual recebe o nome de (sífilis adquirida) e 

vertical (sífilis congênita) pela placenta da mãe para o feto. Outras formas de transmissão podem ser 

por via indireta (objetos contaminados) e por transfusão Sanguínea (Grupo de Incentivo a Vida, 

2021).  

A Sífilis pode se manifestar em quatro estágios (sífilis primária, secundária, latente e 

terciária). Os maiores sintomas ocorrem nas duas primeiras fases, período em que a doença é mais 

contagiosa. O terceiro estágio pode não apresentar sintoma e, por isso, dá a falsa impressão de cura 

da doença. Todas as pessoas sexualmente ativas devem realizar o teste para diagnosticar a sífilis, 

principalmente as gestantes, pois a sífilis congênita pode causar aborto, má formação do feto e/ou 
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morte ao nascer. O teste deve ser feito na 1ª consulta do pré-natal, no 3º trimestre da gestação e no 

momento do parto (independentemente de exames anteriores) (Grupo de Incentivo a Vida, 2021).  

O cuidado também deve ser especial durante o parto para evitar sequelas no bebê, como 

cegueira, surdez e deficiência mental. A sífilis na gravidez pode prejudicar o bebê, pois quando a 

grávida não faz o tratamento há um grande risco do bebê pegar sífilis através da placenta, podendo 

desenvolver graves problemas de saúde como surdez, cegueira, problemas neurológicos e nos ossos 

(SEDICIAS,2021)  

 

 

2. FORMAS DE CONTAGIO  

 

A sífilis pode ser transmitida de uma pessoa para outra durante o sexo sem camisinha com 

alguém infectado, por transfusão de sangue contaminado ou da mãe infectada para o bebê durante a 

gestação ou o parto. O uso da camisinha em todas as relações sexuais e o correto acompanhamento 

durante a gravidez são meios simples, confiáveis e baratos de prevenir-se contra a sífilis (Grupo de 

Incentivo a Vida, 2021).  

 

 

2.1 SINAIS E SINTOMAS  

 

Os primeiros sintomas da doença são pequenas feridas nos órgãos sexuais e caroços nas 

virilhas (ínguas), que surgem entre 20 dias após o sexo desprotegido com alguém infectado. A 

ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. Mesmo sem tratamento, 

essas feridas podem desaparecer sem deixar cicatriz. Mas a pessoa continua doente e a doença se 

desenvolve. Ao alcançar um certo estágio, podem surgir manchas em várias partes do corpo 

(inclusive mãos e pés) e queda dos cabelos (SAÚDE Ministerio,2008)  

Após algum tempo, que varia de pessoa para pessoa, as manchas também desaparecem, dando 

a ideia de melhora. A doença pode ficar estacionada por meses ou anos, até o momento em que surgem 

complicações graves como cegueira, paralisia, doença cerebral e problemas cardíacos, podendo, 

inclusive, levar à morte (Grupo de Incentivo a Vida, 2021).  

 

 

3. DIAGNOSTICO 



 

 

Anais do 19º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2021 

ISSN 1980-7406 

Quando não há evidencia de sinais e ou sintomas, é necessário fazer um teste laboratorial 

de pesquisa direta do Treponema pallidum por microscopia de campo escuro, pela coloração de 

Fontana-Tribondeau, que utiliza sais de prata, e pela imunofluorescência direta. O teste demora de 

15 a 20 dias para obter resultados, e também existe testes rápidos que resultados saem em 30 

minutos, mas, como o exame busca por anticorpos contra a bactéria, só pode ser feito trinta dias 

após o contágio. (SAÚDE Ministerio,2008) NÃO ACHEI ESSA REFERNCIA – SE NÃO 

COLOCAREM RETIRAR ELA 

 

 

4. TRATAMENTO 

O tratamento para sífilis na gravidez deve ser indicado pelo obstetra e, normalmente, é feito 

com injeções de Penicilina em 1, 2 ou 3 doses, dependendo da gravidade e do tempo de contaminação: 

-Sífilis primária na gravidez: 1 dose única de Penicilina; 

-Sífilis secundária na gravidez ou latente recente, com menos de um ano de evolução: 2 doses de 

Penicilina, uma por semana; 

-Sífilis terciária na gravidez, latente tardia, com mais de um ano de evolução ou de tempo 

desconhecido: 3 doses de Penicilina, uma por semana (SEDICIAS,2021) 

É muito importante que a gestante faça o tratamento até o fim para evitar transmitir a sífilis 

para o bebê, que não tenha relações desprotegidas até acabar o tratamento e que o parceiro também 

realize o tratamento para a sífilis para evitar a progressão da doença e para evitar a re-contaminação 

da mulher (SEDICIAS,2021) 

5. COMPLICAÇÕES DA SÍFILIS NA GRAVIDEZ 

As complicações da sífilis na gravidez podem ocorrer nas grávidas que não realizam o 

tratamento de forma correta. Uma possível complicação é transmitir a sífilis para o bebê através da 

placenta ou do canal do parto. Nestes casos, diz-se que o bebê possui sífilis congênita e também deve 

receber tratamento com penicilina porque a sífilis quando não tratada pode afetar o desenvolvimento 

do bebê e causar problemas como cegueira, surdez ou retardo mental. Outra complicação grave da 

sífilis para mulher é a neurosífilis em que o cérebro e a medula são infectados podendo provocar 

lesões no sistema nervoso como paralisia ou cegueira (SEDICIAS,2021) 
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6. SINAIS DE MELHORA E PIORA 

Os sinais de melhora da sífilis na gravidez incluem a diminuição ou o desaparecimento das 

feridas na região íntima, assim como das lesões na pele e boca, se existirem, e diminuição do inchaço 

e da dor das ínguas. Os sinais de piora da sífilis na gravidez incluem o aumento das feridas na região 

íntima, aparecimento ou aumento de lesões na pele e na boca, aumento das ínguas, febre, rigidez 

muscular e paralisia dos membros (SEDICIAS,2021) 

7. EFEITOS COLATERAIS DO TRATAMENTO NA GESTANTE 

Com o tratamento com Penicilina, a gestante pode ter alguns efeitos colaterais como 

contrações, febre, dor de cabeça, nos músculos ou articulações, calafrios e diarreia. (SEDICIAS,2021) 

Para diminuir a febre e as dores de cabeça, a gestante pode colocar uma compressa com água 

fria na testa. Para as dores musculares e nas articulações uma boa opção é tomar um banho quente ou 

receber uma massagem relaxante. O Paracetamol também pode ajudar a aliviar estes efeitos 

colaterais, mas deve ser utilizado com cautela.(SEDICIAS,2021) 

Para a diarreia, uma boa dica é aumentar a ingestão de Yakult, pois este iogurte contém lactobacilos 

vivos que ajudam a regular o intestino, assim como tomar água de coco para compensar as perdas de 

água e hidratar o organismo (SEDICIAS,2021) 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mais do que prevenir podemos destacar que dessa maneira, o Sistema Público de Saúde 

brasileiro visa garantir a integralidade do cuidado com ações que podem ir desde as 

orientações/educação em saúde, realização de exames, procedimentos/intervenções cirúrgicas, 

reabilitação e cura no que refere a Sífilis. 
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