
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE FONSO COSTA 

PROGRAMA ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

CURSO DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

CAMILA MOREIRA JESUS 

 

 

 

 

INTERFACE ENTRE ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E PRÁTICAS DE 

CUIDADO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PUÉRPERAS COM SÍFILIS: 

Revisão Integrativa de Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019



 

 

CAMILA MOREIRA JESUS 

 

 

 

 

INTERFACE ENTRE ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E O CUIDADO DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PUÉRPERAS COM SÍFILIS: Revisão Integrativa de 

Literatura 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado 

Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em Ciências do cuidado 

em saúde. 

LINHA DE PESQUISA: O cuidado em seu contexto 

sociocultural 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

Profa. Dra. Donizete Vago Daher 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Niterói, RJ 

2019 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Esta dissertação de mestrado representa mais uma etapa vencida na minha 

caminhada, não foi fácil chegar até aqui, representa mudanças e crescimentos profissionais, 

acadêmicos e pessoais. Chegar até aqui me estimula a seguir, e para tal, devo meus eternos 

agradecimentos:  

À Deus que me abençoou com muita saúde, fé e por iluminar o meu caminho, sempre 

me guiando. Sem Ele nada disso seria possível.  

À minha mãe amada Elisabete, agradeço pelo carinho, amor, apoio, compreensão e 

por me incentivar em todos os meus objetivos.  

Ao meu amado esposo Wallace, agradeço o amor, carinho e cuidado. Você foi e 

continua sendo meu companheiro nas muitas horas reservadas para a produção desse 

trabalho. Muito obrigada pelo apoio, por estar sempre do meu lado e por sempre me 

incentivar e me impulsionar a voar mais alto! Te amo, pois você é um dos principais 

responsáveis por eu chegar até aqui. Obrigada por acreditar em mim e por entender os 

momentos em que precisei reservar para conclusão de mais essa etapa ficando com nossa 

amada e tão sonhada filha Estela. Vocês são fundamentais para a minha vida e meu 

crescimento! 

À equipe do meu local de trabalho, que entenderam os momentos de correria e 

preocupação e que sempre me incentivaram nesta caminhada. 

Em especial um obrigado com muito carinho á professora e orientadora Donizete 

Vago Daher, muito, muito obrigada mesmo por não me deixar desistir e acreditar que daria 

certo, ás vezes sem até eu mesma acreditar, por ter contribuído com seus ensinamentos para 

o meu crescimento e aprendizagem. Muito obrigada pela paciência, motivação, confiança e 

carinho! Fui muito feliz em ser sua orientanda e levarei isto para sempre. 

 

Obrigada! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

O estudo tem como objetivo: Analisar as relações entre os aspectos socioculturais das 

puérperas com sífilis e os cuidados ofertados pela equipe de saúde, segundo a literatura 

científica. Método: Revisão Integrativa da Literatura (RIL) conduzida pela seguinte questão 

de pesquisa: Como os aspectos Socioculturais de mulheres puérperas com sífilis podem 

influenciar o cuidado de profissionais de saúde? Para este estudo, por se tratar de uma 

pesquisa não-clínica, utilizamos estratégia PICo onde, a População (P) abrangeu mulheres 

com sífilis no puerpério; o Fenômeno de Interesse (I) é aspectos socioculturais, e o Contexto 

(Co) referiu-se a práticas de cuidado. Os dados foram coletados em Julho de 2019, através de 

busca Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência Tecnologia (IBCT), na Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e no periódico 

Capes para acesso das bases de dados PUBMED, Scopus e Science Direct, sendo utilizado os 

seguintes descritores: “período pós parto”, "Sífilis", “Cuidado pós natal” e " Características 

culturais". Os MesHs foram: “Postpartum period”, " Syphilis "; Postnatal Care" e “Cultural 

characteristics”. Foram critérios de inclusão: artigos/teses/dissertações/trabalho monográfico 

indexados nas bases de dados; texto completo e disponível nos idiomas: inglês, português e 

espanhol. Foram encontrados 226 artigos, dos quais foram selecionados 32 para análise. 

Resultados: A análise dos estudos selecionados permitiu constatar um perfil de mulheres 

puérperas majoritariamente não brancas, jovens, em idade reprodutiva, baixa renda per capita 

mensal, que ainda não concluíram o ensino fundamental. Em relação a sífilis, as puérperas 

demonstram, um conhecimento deficitário e a necessidade de rever estratégias utilizadas pelos 

profissionais de saúde na abordagem as puérperas com sífilis visando favorecer o acolhimento 

e ampliação de conhecimentos sobre prevenção, tratamento e cuidados. Considerações 

Finais: A partir dos achados foi possível constatar que para cuidar de mulheres puérperas com 

sífilis é necessário a construção de vínculos, o conhecimento do contexto socioambiental e 

instituir uma escuta atentiva sobre sua bagagem cultural. À luz desses dados os profissionais 

devem reformular as bases teóricas do cuidado, enfatizando o cuidado individualizado e 

culturalmente congruente para esta doença secular, sugerindo-se, assim, com base nos 

achados, um modelo que norteie as ações cuidativas dos profissionais de saúde visando a 

redução de novos casos de sífilis. 

 

Palavras chaves: Aspectos Socioculturais, Sífilis, Puerpério, Cuidado, Profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The study aims: To analyze the relationship between the sociocultural aspects of postpartum 

women with syphilis and the care provided by the health team, according to the scientific 

literature. Method: Integrative Literature Review (RIL) conducted by the following research 

question: How can the Sociocultural aspects of women who have recently received syphilis 

influence the care of health professionals? For this study, because it is a non-clinical research, 

we used PICo strategy where, the Population (P) comprised women with postpartum syphilis; 

The Phenomenon of Interest (I) is socio-cultural aspects, and the Context (Co) referred to care 

practices.  Data were collected in July 2019 by searching Latin American and Caribbean 

Health Sciences Literature (LILACS) in the Brazilian Digital Library of Theses and 

Dissertations of the Brazilian Institute of Information Science Technology (IBCT) in 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO) and the Capes journal for accessing the 

PUBMED, Scopus and Science Direct databases, using the following descriptors: “postpartum 

period”, “Syphilis”, “Postnatal care” and “Cultural characteristics”. The MesHs were: 

“Postpartum period”, “Syphilis”, “Postnatal Care” and “Cultural characteristics. Inclusion 

criteria were: articles / theses / dissertations / monographic work indexed in the databases; 

Full text and available in English, Portuguese and Spanish. We found 226 articles, of which 

32 were selected for analysis. Results: The analysis of the selected studies revealed a profile 

of marjoritely non-white postpartum women, young, of reproductive age, low monthly per 

capita income, who have not yet completed elementary school. Regarding syphilis, the 

mothers demonstrate a lack of knowledge and the need to review strategies used by health 

professionals to approach postpartum women with syphilis in order to favor the reception and 

expansion of knowledge on prevention, treatment and care. Final Considerations: From the 

findings it was found that to take care of postpartum women with syphilis it is necessary to 

build bonds, knowledge of the socio-environmental context and institute an attentive listening 

about their cultural background. In the light of these data professionals should reformulate the 

theoretical basis of care, emphasizing individualized and culturally congruent care for this 

secular disease, thus suggesting, based on the findings, a model that guides the care actions of 

health professionals aiming at reduction of new cases of syphilis. 

 

Keywords: Sociocultural Aspects; Syphilis; Postpartum period; Care; Health professionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo: analizar la relación entre los aspectos socioculturales de las 

mujeres posparto con sífilis y la atención brindada por el equipo de salud, de acuerdo con la 

literatura científica. Método: Revisión de la Literatura Integrativa (RIL) llevada a cabo por la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influyen los aspectos socioculturales de las 

mujeres puerperales con sífilis en el cuidado de los profesionales de la salud? Para este 

estudio, debido a que es una investigación no clínica, utilizamos una estrategia PICo donde, la 

población (P) cubrió a las mujeres con sífilis en el puerperio; El fenómeno de interés (I) son 

los aspectos socioculturales, y el contexto (Co) se refiere a las prácticas de atención. Para 

guiar la recopilación de datos. Los datos se recopilaron en julio de 2019, a través de la 

búsqueda de Literatura Latinoamericana y del Caribe sobre Ciencias de la Salud (LILACS), 

en la Biblioteca Digital Brasileña de tesis y disertaciones del Instituto Brasileño de Tecnología 

de la Información en Ciencias (IBCT), en Scientific Electronic Library Online (SCIELO) y en 

la revista Capes para el acceso a las bases de datos PUBMED, Scopus y Science Direct, 

utilizando los siguientes descriptores: "Período posparto", "Syphilis", "cuidado postnatal" y 

"características culturales". Los MesH fueron: "Período posparto", "Sífilis", "Cuidado 

Postnatal" y "Características culturales". Los criterios de inclusión fueron: 

artículos/tesis/disertaciones/trabajo monográfico indexados en las bases de datos; Texto 

completo y disponible en idiomas: inglés, portugués y español. Se encontraron un total de 226 

artículos, de los cuales 32 fueron seleccionados para su análisis. Resultados: El análisis de los 

estudios seleccionados reveló un perfil de mujeres puerperales marjoritarily no blancas, 

jóvenes, en edad reproductiva, bajos ingresos mensuales per cápita, que aún no han 

completado la escuela primaria. En relación con la sífilis, las mujeres puerperales demuestran, 

un conocimiento deficiente y la necesidad de revisar las estrategias utilizadas por los 

profesionales de la salud para acercarse a las mujeres puerperales con sífilis con el fin de 

promover la recepción y expansión del conocimiento sobre Prevención, tratamiento y 

atención. Consideraciones finales: A partir de los hallazgos se pudo observar que para cuidar a 

las mujeres puerperales con sífilis es necesario construir lazos, conocer el contexto 

socioambiental y establecer una escucha atenta de su bagaje cultural. A la luz de estos datos, 

los profesionales deben reformular las bases teóricas de la atención, haciendo hincapié en el 

cuidado individualizado y culturalmente congruente de esta enfermedad secular, sugiriendo, 

por lo tanto, basado en los hallazgos, un modelo que guíe las acciones de atención de 

Profesionales de la salud con el objetivo de reducir los nuevos casos de sífilis. 

 

Palabras clave: Aspectos socioculturales, sífilis, Puerperio, atención, profesionales de la 

salud. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO  

 

Esta dissertação problematiza as interfaces entre aspectos socioculturais e as práticas 

de cuidado a mulheres com sífilis que vivenciam o período puerperal imediato sendo este, a 

fase em que ocorrem manifestações involutivas, ao estado pré-gravídico, das modificações 

locais e sistêmicas provocadas pela gravidez e parto. O puerpério é dividido em três períodos: 

imediato (do 1º ao 10º dia após a parturição), tardio (do 11º ao 45º dia) e remoto (a partir do 

45º dia) (REZENDE, 2005). 

Tal estudo, é fruto de interesse profissional da pesquisadora, a partir de 

questionamentos e inquietações de casos de sífilis apresentar, ano após ano, altos níveis de 

incidência, de acordo com os seguintes dados apresentados pelo Ministério da Saúde em que, 

entre 2005 e 2017, notificou-se no SINAN um total de 200.253 casos de sífilis em gestantes, 

dos quais 44,2% foram casos localizados na Região Sudeste; 20,7% no Nordeste; 14,6% no 

Sul; 11,1% no Norte; e 9,4% no Centro-Oeste. Tais percentuais mostram a relevância de se 

analisar esta problemática (BRASIL, 2017). 

Em relação a Notificação da Sífilis Congênita, de 1998 a junho de 2017, foram 

notificados no SINAN 159.890 casos deste tipo de sífilis em menores de um ano de idade, dos 

quais 70.558 (44,1%) eram de residentes da Região Sudeste do país. No ano de 2016, por 

exemplo, observou-se uma taxa de incidência de 6,8 casos/1.000 nascidos vivos no Brasil, 

tendo as Regiões Sul (7,7 casos/1.000), Sudeste (7,1 casos/1.000) e Nordeste (7,0 

casos/1.000), apresentando todas as regiões as maiores taxas, e todas acima da taxa nacional 

(BRASIL, 2017). 

  Somam-se a estas inquietações as atividades práticas implementadas pela 

pesquisadora na atenção terciária de saúde, tanto como residente de enfermagem obstétrica na 

Universidade Federal Fluminense, quanto pelas atividades na prática profissional como 

enfermeira obstétrica.  Estes fatos levaram a estreita aproximação com a temática, uma vez 

que constantemente nas maternidades públicas se observa o prolongamento no tempo de 

internação hospitalar de puérperas que apresentam diagnóstico de sífilis para tratamento, re-

tratamento do esquema terapêutico contra essa doença ou, ainda, iniciar esquema de 

tratamento a seu recém nascido, uma vez que apresentar Venereal Disease Research 

Laboratory (VDRL) positivo para este, determina internação que vai de 7 a 10  dias, conforme 

consta no Protocolo do Ministério da Saúde (BRASIL,2006). 
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A partir do rastreamento e aprofundamento da literatura referente ao tema, nas 

sucessivas leituras realizadas e participação em eventos científicos que abordaram o assunto 

tornou-se, mais concreta, a necessidade de realizar estudo que abordasse o tema  

Sífilis em puérperas tendo como foco a interface entre aspectos socioculturais e o 

cuidado de profissionais de saúde em puérperas com sífilis. E esta certeza ancora-se no fato de 

que mesmo sendo a sífilis um agravo de saúde curável, é, ainda hoje, um evento desafiador 

para a Saúde Pública na medida em que essa área tem como um de seus maiores objetivos a 

redução da crescente incidência de casos como demonstrado nos dados do Ministério da 

Saúde (2017), a disponibilização da realização do teste de triagem e o tratamento deste agravo 

nos cenários de Atenção Primária de Saúde (APS). 

Cabe então ressaltar, aqui, que a Sífilis é uma doença causada pelo Treponema 

pallidum, cuja transmissão se faz, na maioria das vezes, pelo contato sexual. É uma patologia 

sistêmica desde o seu início e, caso não tratada, pode evoluir cronicamente, com períodos de 

latência (TEIXEIRA, 2016). 

Em relação a Sífilis congênita, ela é resultado da infecção do feto através da 

transmissão vertical pelo Treponema pallidum, podendo ser causa de grande morbidade na 

vida intra-uterina e levando a desfechos negativos da gestação, tais como aborto, nati e 

neomortalidade, além de complicações precoces e tardias nos nascidos vivos, em mais de 50% 

dos casos (SARACENI et al, 2005). 

A realização de tratamento adequado e resolutivo iniciado precocemente, pode 

contribuir ou determinar a cura impedindo, desta forma, danos permanentes. No entanto, sem 

tratamento ou com a descontinuidade do mesmo, aproximadamente um terço dos usuários 

com sífilis latente, desenvolve sífilis terciária, e estes pacientes arriscam-se a ter danos graves 

em órgãos e eventual morte (FREITAS, 2006). 

Preconiza-se então, a detecção o mais precoce possível do agravo bem como o 

tratamento adequado e resolutivo dos casos de sífilis e em todos os estágios da doença, 

incluindo, também, os respectivos parceiros sexuais. No entanto, é importante ressaltar que as 

práticas de cuidado não devem ser traduzidas apenas em demandas protocolares a serem 

cumpridas, ou seja, necessidades modeladas pela oferta que os serviços fazem como, por 

exemplo, as demandas realizadas por meio de consulta médica, o consumo de medicamentos, 

realização de exames; mas que sejam, paralelamente, procurando dentro deste processo 

promover vínculo (a) efetivo entre usuário e profissional, permitindo ao sujeito ter maior 
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autonomia no modo de andar a vida ou, mesmo, de ter acesso a alguma tecnologia de saúde 

disponível, capaz de melhorar e prolongar sua vida (CECÍLIO, 2011). 

Em relação ao agravo de saúde Sífilis, cabe destacar que ele tem estreita relação com 

os hábitos de vida e concepções, ou seja, com seu contexto sociocultural. A cultura está 

diretamente relacionada aos modos de compreender e de reger a vida. Assim, a cultura é vista 

como um dos meios com que o ser humano organiza e legitima sua sociedade e fornece a base 

para a sua organização social, política e econômica. É um conjunto de princípios (implícitos e 

explícitos) herdados por indivíduos membros de uma dada sociedade; princípios esses que 

mostram aos indivíduos como ver o mundo, como vivenciá-lo emocionalmente e como 

comportar-se em relação às outras pessoas, às forças sobrenaturais ou aos deuses e ao 

ambiente natural, como afirma Helman (2003). 

Em verdade, as raízes históricas da sociedade brasileira que fundaram a diversidade 

cultural, fundaram junto a ela, um arcabouço de conceitos morais próprios, nos quais 

vingaram os preconceitos raciais e pecaminosos, condicionando historicamente a idéia da 

voluptuosidade perversa associada ao clima tropical e, assim, construindo para o efeito de 

uma concepção social baseada na estigmatização de doenças graves como a sífilis e suas 

vítimas até pouco tempo (GRIEBELER, 2009). 

Neste sentido, para se obter uma significância e uma terapêutica resolutiva diante de 

um agravo que relaciona-se diretamente com a cultura, dois aspectos precisam ser levados em 

consideração no que se refere a valores culturais, convicções e expectativas do ser cuidado, 

são eles: O cuidado humano e o conhecimento (os saberes) pois, se o conhecimento e a 

habilidade do profissional de saúde falharem na adequação dos valores do cliente e seu modo 

de vida, ele (o profissional) poderá não ter uma resposta satisfatória, ocorrendo a não 

cooperação e ou  a insatisfação ao tratamento (SILVA, 2006 et al apud LENINGER, 1991). 

Ainda segundo Silva (2006), é imprescindível perceber a importância e influência dos 

fatores Sociais e culturais no que diz respeito à atenção a saúde do cliente. Ou seja, é 

compreendendo melhor o modo de vida dos usuários que permitirá a prestação e 

implementação do cuidado de uma maneira singularizada sendo, então, adequada e específica 

a cada sujeito. 

Para Figueiredo (2015), o profissional de saúde, possui um papel relevante quando se 

trata do cuidado de pessoas com diagnóstico de Sífilis. Isto se deve a atuação próxima de 

acompanhamento de cada caso durante todo o tratamento, reconhecimento de possíveis efeitos 
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colaterais de medicamentos, prevenção e cuidados diante das incapacidades físicas e 

desenvolvimento de atividades educativas junto ao portador de Sífilis 

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), na sua forma mais 

abrangente preconiza assistir às necessidades globais de saúde da mulher, nos aspectos 

clinico-ginecológicos e educativos, voltados ao aperfeiçoamento do controle pré-natal, do 

parto e puerpério; direciona a abordagem dos problemas presentes desde a adolescência até a 

terceira idade; busca o controle das doenças transmitidas sexualmente, do câncer cérvico-

uterino e mamário e abrange a assistência para concepção e contracepção (OSIS, 1998). 

 No que se refere à assistência no período puerperal a mulher com sífilis, Lima  e  

Belato  (2016),  descrevem  em  seu  estudo  que  o  cuidado  de  enfermagem, deve  oferecer  

à  mulher  as  estratégias  para  a  adaptação  a  esta  fase  de transição, e que é de extrema 

importância que os mesmos sigam as instruções do Ministério da Saúde,  orientando  as  

puérperas  do  tratamento  e  prevenções,  apresentando  os  programas  de educação  e  

conscientização  sobre  a  sífilis  como  tal,  para  prevenir  as  consequências  futuras, assim 

como também se deve enfatizar na atenção do seu parceiro. 

Ou seja, é necessário que as mulheres em período puerperal imediato que possuem 

diagnóstico de sífilis e possuem seus filhos recém-nascidos internados na unidade hospitalar, 

sejam, ambos, submetidas ao esquema terapêutico da sífilis. Para isto precisam receber 

orientação adequada quanto ao tratamento, tanto do médico responsável pela prescrição, 

quanto dos profissionais da equipe de enfermagem responsáveis pelos cuidados. 

Para Waldow (2011), a adoção de práticas centradas nos usuários requer a 

incorporação de tecnologias leves pelos serviços de saúde, que se materializam em práticas 

relacionais, como o acolhimento e o vínculo. Apreender as necessidades dos usuários permite, 

aos profissionais de saúde, a ampliação da capacidade de atendimento e potencializa as 

intervenções dirigidas aos problemas trazidos pela população, o que se traduz em maior 

resolubilidade da assistência prestada. 

Neste sentido, o cuidado em saúde à puérpera diagnosticada com a sífilis, deve ser 

planejado e ofertado considerando as necessidades e os serviços de saúde que devem estar 

preparados para lidar com as mesmas, compreendendo os significados sobre sua natureza na 

interseção dos sujeitos implicados, nos momentos da produção e do consumo da saúde, de 

forma a buscar promover a autonomia dos sujeitos. Isto é, retornar a visão sistêmica e integral 

do indivíduo em seu contexto cultural e social desenvolvendo ações de promoção, de proteção 
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específica de diagnóstico precoce, de rápida limitação do dano de recuperação da saúde e de 

reabilitação. 

    Diante do exposto, e considerando a necessidade de ampliar os conhecimentos e 

dada a escassez de produção sobre o tema, faz-se necessário uma busca minuciosa acerca de 

estudos que tratam sobre os aspectos socioculturais que envolvem os cuidados às puérperas 

com sífilis. Assim, tem-se2 como objeto de estudo: Aspectos socioculturais no cuidado as 

mulheres puérperas com sífilis. 

 

1.1.2 Questão de Pesquisa  

Para este estudo, utilizamos estratégia PICo (População, Fenômeno de interesse e 

Contexto) tratando-se de um guia específico para a coleta de dados, extrair informações e 

classificar a qualidade dos resultados (BRIGGS, 2011).  

 

1.1.3 Pergunta de Pesquisa segundo estratégia PICo 

Em que:  

P: mulheres com sífilis no puerpério 

I: aspectos Socioculturais  

Co: práticas de cuidado  

 

Esta estratégia permitiu formular a seguinte questão de pesquisa: 

 

 Como os aspectos Socioculturais de mulheres puérperas com sífilis podem 

influenciar as práticas de cuidado de profissionais de saúde? 

 

Para responder a questão de pesquisa, foi traçado o seguinte objetivo: 

 

 Analisar as relações entre os aspectos socioculturais das puérperas com sífilis e os 

cuidados ofertados pela equipe de saúde, segundo a literatura científica. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA / RELEVÂNCIA 

 

O aumento do acelerado número de casos da Sífilis constitui relevante problema de 

saúde pública, visto que gera grande impacto econômico e social para o Sistema Único de 
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Saúde e para o próprio ser humano (AZULAY, 2018). Apesar das estratégias globais de 

tratamento e prevenção da transmissão vertical da doença, países como o Brasil duplicaram os 

casos de neonatos infectados entre 2010 e 2015 (BRASIL, 2017). 

Cabe ressaltar que a sífilis carece de tecnologias relativamente simples para sua 

detecção e tratamento, o que a torna de eliminação viável a um baixo custo (WHO, 2012). 

Contudo, a realidade prática de muitos países apresenta barreiras para prevenção e eliminação 

da doença. Sejam elas por baixo investimento logístico para intervenção, menor prioridade em 

relação a outros problemas de saúde, estigma social das infecções sexualmente transmissíveis 

(IST's), falta de planejamento, coordenação e acompanhamento de programas, os quais 

sinalizam baixa compreensão dos reais impactos da sífilis à saúde (WHO, 2012). 

Apesar de contarmos com estudos nacionais que apontam uma cobertura pré-natal em 

99,5% na região sul do país, seguido de aproximadamente 98,5 nas demais regiões (Centro-

Oeste, Sudeste e Nordeste), apresentando uma cobertura mais baixa na região Norte, de 97,5% 

(DOMINGUES et al., 2014; LEAL, 2016), a assistência a saúde da mulher ainda apresenta 

falhas que precisam ser modificadas. 

Desse modo, torna-se relevante o conhecimento das barreiras que comprometem o 

controle da sífilis para que se possam adotar medidas de redução da mesma e 

conseqüentemente minimizar os riscos da transmissão vertical. Neste sentido, a atuação 

efetiva dos gestores, da vigilância epidemiológica e dos profissionais assistenciais, em análise 

caso a caso da sífilis congênita, valorizando os aspectos Socioculturais desta mulher, permitirá 

uma análise da situação atual dos fatores associados à transmissibilidade dessa infecção 

sexualmente transmissível.  A partir disso, permitiria a criação e implementação de estratégias 

de ação para controle, diminuição e erradicação da sífilis congênita (COSTA, 2004). 

A compreensão e conhecimento sobre os fatores relacionados aos aspectos 

Socioculturais de Puérperas que convive com a sífilis, bem como o impacto na assistência em 

saúde carecem de estudos mais aprofundados. Desse modo e em consideração à elevada 

incidência da sífilis congênita bem como, à importância da análise da assistência prestada às 

puérperas, como um importante indicador da qualidade e norteador para ações de vigilância e 

intervenção à saúde, torna-se relevante realizar esta pesquisa que busca investigar os fatores 

relacionados à transmissão vertical da sífilis, em particular aqueles relativos aos aspectos 

socioculturais. 

Sendo assim, reafirma-se a importância de tomar para estudo este objeto tendo em 

vista  a  importância  epidemiológica  e  social  do  controle  dos  casos  de  sífilis,  uma  vez  
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que  a persistência nos altos índices destes casos de sífilis como apontam a OMS e o MS do 

Brasil evidenciam fragilidades  no acesso e  adesão das mulheres ao esquema terapêutico, ou 

seja, de baixa  resolutividade  da  assistência  ou  de  implementação  do  esquema  terapêutico  

para  o controle da sífilis (FIGUEIREDO, et al 2015). 

Considera-se tal estudo relevante, pois ao conhecer as influências socioculturais, de 

puérperas que com sífilis, poderá se aprimorar não só as práticas de cuidado dos profissionais 

de saúde, bem como a melhora da adesão e, conseqüentemente, a redução de novos casos de 

sífilis. 

Espera-se ainda fortalecer modelos de atenção ao pré-natal propostos pelo Programa 

de Humanização no Pré Natal e Nascimento (PHPN) e ações da Rede Cegonha, para 

melhorias na qualidade da assistência para que não seja necessário tratar essas mulheres (por 

já terem sido tratadas no pré natal ou não tenha mais notificações da doença) lá no pós parto 

bem como seus recém-nascidos por apresentarem sífilis congênita, de tal forma a possibilitar 

uma reorganização dos serviços de atenção materno-infantil. 

No que se refere às publicações em periódicos e teses relacionadas à sífilis observa-se 

que foram publicados estudos nas mais diversas linhas de pesquisa que são de relevância 

inquestionável, mas a análise deles aponta para uma lacuna quanto aos estudos voltados para 

os aspectos socioculturais, principalmente os que envolvem as puérperas com sífilis, tendo em 

vista que o contexto onde a mulher se insere pode ser permeado de cultura/conhecimento 

popular muitas vezes não valorizado. 

O estudo contribuirá desse modo, para a assistência, ensino, pesquisa e extensão, 

oferecendo subsídios para melhorar as condições e a qualidade da assistência ginecológica 

oferecida às mulheres que vive o puerpério com sífilis.  

Na assistência, o estudo oferecerá subsídios aos profissionais de saúde, em especial na 

área de saúde da mulher. A finalidade é possibilitar o entendimento da dificuldade de 

comunicação observada entre a cultura e o sistema de saúde, onde é observado muitas vezes, o 

"choque cultural" que provoca sentimentos de impotência, desconforto e uma condição de 

desorientação, como se o profissional fosse um estranho que tenta compreender ou adaptar-se 

efetivamente a um grupo cultural diferente por causa das diferenças de costumes, valores e 

crenças culturais (LEININGER & MCFARLAND, 2015). 

A pesquisa poderá estimular, também, outros profissionais da área a realizarem 

estudos relacionados ao tema, contribuindo para um fortalecimento dessa linha de pesquisa e, 
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futuramente, para a adequação de um modelo assistencial baseado na realidade cultural de 

cada localidade. 

Por fim, a temática apreendida para este estudo também contribuirá para o ensino e 

para pesquisa, visto a necessidade de abordar e discutir a temática durante a formação 

profissional e a possibilidade de despertar novos questionamentos e inquietações, procurando 

sempre ampliar os conhecimentos na área. 
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CAPÍTULO I - REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

1.1 ASPECTOS HISTÓRICO E SOCIOCULTURAIS RELACIONADOS À SÍFILIS 

 

A sífilis reemerge como um grande e grave problema de saúde pública do Brasil nos 

últimos vinte anos. Mas, é um agravo de saúde que incide muitas populações e há muitas 

décadas.  Ficou conhecida no final do século XV, na Europa, e tem o Treponema pallidum 

como agente causador, sendo este patógeno exclusivo do ser humano. Este que foi descoberto 

pelos pesquisadores alemães Fritz Richard Schaudinn e Paul Erich Hoffman (BRASIL, 2009). 

O termo lues venérea ou simplesmente lues, cujo significado em latim é peste ou 

epidemia, surgiu no século XVI, em 1579, idealizado por Jean Fernel. O nome sífilis surgiu 

em 1530, num poema escrito por Girolamo Fracastoro de Verona, intitulado Syphilis sive 

morbus gallicus.  Já foi denominada também como mal gálico, mal venéreo, bubas e 

pudendraga (RODRIGUES, 2015). 

O cenário europeu retratado pelas grandes epidemias de diversas doenças, entre elas, a 

sífilis, aterrorizou a Europa até o final do século XVIII, levando ao óbito uma grande parte da 

população europeia ao longo das décadas, o rápido contágio levou a associar a doença aos 

desejos carnais e ao pecado; constituindo então a concepção maléfica e apavorante da doença 

(JUVARI, 2008). 

O aumento de índices de sífilis na Europa coincidiu com o descobrimento da América, 

sendo assim, muitos pensavam que tal patologia era procedente do “Novo Mundo” e que seria 

introduzida   no   continente   Europeu   pelos   espanhóis   que   haviam   participando   deste 

descobrimento (KOLBE, 2010). 

No ano de 1928, o pesquisador europeu chamado Alexander Fleming traz à tona a 

descoberta da Penicilina (AZULAY, 1988).  Com ela, ás epidemias da sífilis, passaria ser 

curativo de modo mais eficaz.  No entanto, mesmo com o advento da Penicilina, seria 

necessário descobrir também os fatores associados á sua origem e manifestação em massa. 

Com a descoberta de tal antibiótico, houve um controle da doença, porém, as 

mudanças que ocorreram na sociedade durante a década de 60 com o comportamento sexual e 

a criação da pílula anticoncepcional fizeram com que ressurgisse a doença (SANTOS e 

SILVA, 2015). 
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Em meados do século XIX, a sífilis ressurgia em epidemias no Brasil, ocasionando 

novamente o pânico na sociedade da época, associando sua condição de doença a uma espécie 

de mal terrível (CARRARA, 1996). 

O contexto socioeconômico na história do Brasil em que contemporizaram tais surtos 

de sífilis no Brasil, revelou-se em um período de crise no país, conturbado pelo crescimento 

das cidades, a modernização, a industrialização e a consequente   precarização da saúde 

pública, contribuindo assim, para uma fragilização em massa e uma caótica realidade para a 

sociedade brasileira daquela época (CARRARA, 1996). 

Segundo HELMAN (2003), muitos problemas na saúde pública têm uma relação direta 

ou indireta com a pobreza, o que implica condições básicas de higiene e saúde.  Por isso, de 

modo influente, um dos fatores mais recorrentes para explicar a relação social com as 

epidemias de doenças infecto-contagiosas, assim como a sífilis, é apontado também pela 

industrialização. 

Especificamente no que se referia ao crescimento epidemiológico no caso do Brasil, as 

suposições que pretendiam explicar este fato estariam fortemente atribuídas às influências 

climáticas do país, emanadas do calor tropical, que segundo eles, seria favorável à excitação 

sexual entre os indivíduos.  Também a miscigenação racial seria outro fator, de onde   a   raça   

africana   revelaria   uma   maior   propensão   à   excessiva   prática   sexual, por condição 

natural, originária de países quentes da   África.   E por   último, o próprio ato sexual que, de 

modo excessivo, acometia a doença e sustentaria uma forte representação de estigma social, 

que condenava as vítimas ao   pecado   da   luxúria e   da   libertinagem, estampadas nas 

lesões cutâneas e discriminatórias da sífilis.  Por isso, sobre tais suposições, CARRARA 

afirma que: 

Se a   sífilis   era   um   mal   necessário, um   merecido   castigou   um elemento 

importante na dissuasão sexual, como queriam muitos, por que erradicá-la?  Por que 

o Estado deveria se ocupar, com dinheiro dos cidadãos “honestos”   em sanar 

gratuitamente os males daqueles que bem os haviam procurado?  O estigma impedia 

assim que a sífilis se transformasse em problema de saúde pública como outras 

endemias e   epidemias, contribuindo   para que um mal que se revelava de 

conseqüências tão desastrosas para a nação permanecesse adstrito à esfera    privada, 

como, aliás, todas    as    questões    referentes   à sexualidade. (CARRARA, 1996, 

p.134-135). 

 

A partir do início do século XX, a evolução científica permitiu isolar a bactéria 

causadora da doença e também fazer diferenciações entre a sífilis e outras doenças de caráter 

dermatológico semelhante, como a leishmaniose e a blasto micose (CARRARA, 1996). 
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Com as descobertas foi possível atenuar o mito criminoso que era atribuído ao ato 

sexual. Este passaria, então, a   ser   vista   pelos   estudiosos   como   o   natural veículo   de 

proliferação da doença, desmistificando, no meio   médico, a questão moral que teria fundado 

sua antiga concepção sobre a doença. 

Passando se considerar a sífilis um dos mais desafiadores problemas de saúde pública 

no ano de 1993, o Brasil, junto com outros países da América Latina e Caribe, propôs a 

eliminação da sífilis congênita das Américas até o final do século XX. 

Pinto et al (2014) abordam em sua pesquisa que fatores relevantes na 

transmissibilidade da sífilis podem estar relacionados a aspectos sociais, biológicos, culturais 

e comportamentais e que estes influenciam a ocorrência da doença na população.  Esse fato 

ancora-se na forma como a sífilis se instala:  com fases assintomáticas e latentes, com uma 

diversidade de sinais e sintomas que podem levar, facilmente, a confusão diagnóstica com 

várias outras doenças, sendo que o diagnóstico laboratorial se reveste de grande importância e, 

às vezes, na única maneira correta e eficaz de identificá-la. 

Algumas medidas passaram a ser implantadas em 1997, o Ministério da Saúde do 

Brasil (MS) determinou, como meta para a eliminação da   doença, o registro de até um caso 

de SC por 1000 nascidos vivos/ano.  No entanto, apenas em 2005, através da portaria n° 

33/05, incluiu-se a ocorrência da sífilis em gestantes no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), com o objetivo de controlar a transmissão vertical e acompanhar a 

infecção, bem como avaliar seu tratamento, prevenção e controle (SILVA et al, 2010). 

Observa-se que as metas governamentais no controle da sífilis em gestante e a 

congênita não foram atingidas até os dias de hoje, permanecendo um agravo de grande 

magnitude; mesmo se tratando de uma doença de fácil diagnóstico e tratamento eficiente, ou 

seja, é um grande desafio até os dias atuais (SCHEMEING, 2012). 

 

1.2 ASPECTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICOS E CONDUTAS FRENTE À SÍFILIS 

 

Essa patologia é infecciosa, crônica, de transmissão predominantemente sexual, tendo 

também transmissão vertical (mãe-feto). Possui duas formas: adquirida e congênita. Atinge 

praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo humano e possui períodos com 

características clínicas, imunológicas e histopatológicas diferentes (sífilis primária, secundária 

e terciária), e períodos de latência (sífilis latente) (NORONHA, et al. 2006). 
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Leite et al (2017), descrevem as fases da sífilis onde a sífilis primaria tem como lesão 

especifica, o cancro duro, o qual se desenvolve no local da inoculação em um período de três 

semanas posteriores a ocorrência da infecção.  Inicialmente se apresenta como uma pápula 

rósea, o cancro duro evolui para uma coloração hiperimeada e uma ulceração. Após um 

período de latência, característico com variações de seis a oito semanas, a bactéria dissemina-

se pelo corpo. 

Ainda segundo Leite, et al (2017), a sífilis secundária tem sua ocorrência em um 

período posterior que vai de seis semanas a seis meses da infecção primaria que não foi 

tratada, com aparecimento de lesões papulosas que podem acometer as regiões palmar e 

plantar. Os sintomas característicos são: cefaléia, prurido, febre, mal-estar, artralgia rouquidão 

e dor óssea.  A fase terciária ocorre com o aparecimento de lesões que se localizam em 

mucosas, na pele e nos sistemas nervoso e cardiovascular. O aspecto principal dessa fase se da 

com a formação de granulomas destrutivos. 

A prevalência da Sífilis adquirida é em jovens sexualmente ativos, com idades entre 15 

e 30 anos, com estimativa de que aproximadamente um terço dos indivíduos expostos a um 

parceiro sexual com sífilis adquirirá a doença (BRASIL, 2015). 

Quanto à sífilis congênita, ela resulta do não tratamento ou do tratamento inadequado 

da gestante que desse modo ocasionará a   disseminação   para   o   feto   uma   vez   que   

atravessa   a   barreira transplacetária ou ainda pelo contato do recém-nascido a lesões   

genitais no canal de parto materno. Tendo uma maior probabilidade de transmissão de 

infecção ao embrião na fase inicial da doença. Tal contaminação pode levar ao aborto, óbito 

fetal e neonatal em aproximadamente 40% dos fetos ou crianças acometidas pela doença 

(BRASIL, 2008). Cabe ressaltar que em mais de 50% dos recém-nascidos de mulheres com 

sífilis adquirida durante a gravidez, a infecção é assintomática, com surgimento dos primeiros 

sintomas aproximadamente com 3 meses de vida, o que reforça a importância da triagem 

sorológica da gestante   na   maternidade, bem   como   o   tratamento   adequado   no   

período   de   puerpério imediato (BARBOSA et al, 2017). 

Os dados mais atuais do território brasileiro são de 2016, quando foram notificados 

37.436 casos de sífilis em gestantes e 20474 casos de sífilis congênita. Esses números 

representam um aumento de cerca de três vezes da taxa de detecção de sífilis na gestante e 

sífilis congênita entre os anos de 2010 e 2016, passando de 3,5 para 12,4, e de 2,4 para 6,8 

casos por mil nascidos vivos, respectivamente (MS, 2017). 
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Figura 1. Taxa de detecção (por 100.000 habitantes) de sífilis adquirida, taxa de detecção de sífilis em 

gestantes e taxa de incidência de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico. Brasil, 2010-2016. 

 

As maiores taxas de sífilis na gestação são encontradas nos estados do Espírito Santo, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul e, também são nesses estados, 

juntamente com Pernambuco, que estão as maiores taxas de sífilis congênita do país. Dentre 

as capitais, Porto Alegre, é a que apresenta a maior taxa de incidência de sífilis congênita 

(29,2 casos/1000 nascidos vivos), 4,3 vezes mais alta que a taxa do Brasil (6,8 casos/1000 

nascidos vivos) e também, como causa disto, está entre as capitais com maior número de 

casos de sífilis na gestação com uma taxa de 20,3 casos, superando a taxa nacional de 12,4 

casos por mil nascidos vivos (MS, 2017). 

Apesar da magnitude de casos, desde a descoberta da penicilina, a sífilis pode ser 

facilmente tratada. No entanto, continua a ser um problema mundial calculando-se haver 

todos os anos aproximadamente, 357 milhões de novas infecções sexualmente   

transmissíveis, incluindo a Sífilis entre essas infecções, de acordo com a organização mundial 

da Saúde (OMS), aumentando o risco de adquirir ou transmitir a infecção por Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) (BRASIL, 2016). Esta preocupação deve ser estendida, a 

sífilis na gestação que de acordo com a OMS, leva a mais de 300 mil mortes fetais e neonatais 

por ano no mundo, e coloca um adicional de 215 mil crianças em aumento do risco de morte 

prematura (BRASIL, 2016). 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) preconiza a prevenção da ocorrência desse 

evento sentinela e oferece diagnóstico e tratamento gratuitos para a população, com destaque 

para as políticas públicas direcionadas às gestantes e suas parcerias sexuais. No entanto, existe 

um crescente número de casos de sífilis congênita, óbitos fetais, abortos e diversas sequelas 
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irreversíveis   para   os   recém-nascidos, decorrentes   dessa   infecção   evitável (LAZARINI 

e BARBOSA, 2017). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) orienta o uso de metodologias não- 

treponêmicas e treponêmicas para  a  confirmação  do  diagnóstico  sorológico  da  sífilis.  O 

VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) e o RPR (Rapid Plasma Reagin), permitem 

que   partículas do antígeno lipídico permanecem dispersas no soro normal, no entanto, 

associados à reagina, formam grumos visíveis, favorecendo que em poucos minutos tenha o 

resultado. A negativação das reações VDRL ou RPR antes positivas, ocorrem, seis a dezoito 

meses após tratamento adequado e completo da sífilis. Tais testes são utilizados na triagem e 

acompanhamento pós- tratamento. 

Os testes treponêmicos como o FTA-Abs (Fluorescent   Treponemal   Antibody 

Absorption), o TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutinatio Test) e o teste imunoenzimático 

(ELISA), apresentam alta sensibilidade e especificidade, sendo indicados na confirmação do 

diagnóstico (NADAL e FRAMIL, 2007). A penicilina G benzatina é a única droga 

recomendada para o tratamento materno e a prevenção da transmissão vertical da sífilis, não 

existindo nenhuma alternativa comprovada à penicilina, durante a gravidez (CDC, 2017).  

Um estudo realizado na China por Cheng e colaboradores (2007), que selecionou entre 

2002-2005, 500 mil mulheres grávidas, identificou e tratou 1855 gestantes sifilíticas, 

evidenciando uma redução significativa do número de casos de sífilis congênita de 54/100000 

para 22/100000. Os autores observaram que quase toda redução ocorreu nas pacientes que 

foram tratadas antes do terceiro trimestre (28 semanas). Naquelas pacientes que tiveram uma 

intervenção apenas no terceiro trimestre ou no momento do parto, a maior parte dos neonatos 

desenvolveram sífilis congênita (CHENG et al., 2007). 

 

Tabela 1. Tratamento da gestante com sífilis, conforme fase da doença 

Diagnóstico Estágio clínico  Esquema terapêutico 

 

Sífilis recente: com menos de 2 

anos de evolução 

- Sífilis primária 

- Sífilis secundária 

- Sífilis latente recente 

Penicilina G benzatina 2.4 

milhões UI, intramuscular, 

dose única 

Sífilis tardia: com mais de 2 anos 

de evolução 

-Sífilis latente tardia 

- Sífilis latente com duração 

Ignorada 

- Sífilis terciária 

Penicilina G benzatina 2,4 

milhões UI, intramuscular, 

semanal, por 3 semanas 
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Neurosífilis  Penicilina Cristalina 18-24 milhões 

UI/dia, endovenosa, por 14 dias. 

Fonte: MS, 2017 

Em relação ao tratamento de Sífilis Congênita: Em mães não tratadas ou 

inadequadamente tratadas, se  houver alterações clínicas e/ou sorológicas e/ou radiológicas, o 

tratamento deverá ser com penicilina cristalina 50.000UI/kg/dose, Endovenosa, duas vezes ao 

dia se tiver menos de uma semana de vida e três vezes ao dia se tiver mais de uma semana de 

vida, por 10 dias; ou penicilina G procaína 50.000UI/kg, IM, por 10 dias(MS, 2017). 

Para Silva, et al, (2009) a persistência da sífilis está interligada a diversos fatores que 

transcorrem a prestação de assistência à saúde, incluindo as estratégias de prevenção da cadeia 

de transmissão. Ações e estratégias de controle do agravo, desde o aparecimento até o 

controle dos danos ocasionados, devem fazer parte da rotina das instituições de saúde nos 

diversos níveis de complexidade assistencial. 

Buscando o controle da Sífilis, a garantia de uma assistência abrangente e de 

qualidade, bem como, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado de início imediato, são 

ações que favorecem este objetivo. No Brasil, há um grande investimento visando à ampliação 

da rede de atenção primária   à   saúde   por   meio   da   Estratégia   Saúde   da   Família   

trabalhando   no fortalecimento de ações para prevenção e no controle da sífilis e demais 

agravos à saúde (ARAUJO et al, 2012). 

Lazarini e Barbosa (2017), descrevem em seu estudo que diante dos pontos 

apresentados envolvendo a reemergência da sífilis na população geral e seus espectros que 

englobam a saúde materno-infantil, bem  como  as  dificuldades  encontradas  pela  vigilância  

epidemiológica  em superar o modelo biomédico, a fragmentação do cuidado e o emprego das 

políticas de saúde instituídas  no  âmbito  mundial  e  nacional,  justifica-se  a  necessidade  de  

estudos  estratégicos regionais que permitam a atuação mais eficaz de medidas de intervenção, 

a partir da realidade local. 

 

1.3 ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E O CUIDADO EM SAÚDE FRENTE A SÍFILIS  

 

Ao se pensar na assistência à saúde de imediato vem à mente a aplicação de 

tecnologias que contribuem para o bem-estar físico e mental das pessoas. Este fato se deve ao 

conceito de ciência que   produz   o   conhecimento   sobre   as   doenças,  a   tecnologia   
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transforma esse conhecimento em saberes e instrumentos para a intervenção, os profissionais 

da saúde aplicam esses saberes e instrumentos, e produz-se a saúde (AYRES, 2011). 

Santos e Silva (2015), apontam em seu estudo realizado com puérperas com 

diagnóstico de sífilis no estado de Santa Catarina, que as mesmas não foram bem informadas 

da doença durante o  pré-natal,  ou seja, só  ficaram sabendo tardiamente do diagnóstico,  com  

o  nascimento  dos  filhos. Percebe-se então, que não foram rastreadas e não foram fornecidas 

orientações específicas durante o pré-natal. 

O Ministério da Saúde em relação ao puerpério esclarece que deve-se orientar quanto: 

ao aleitamento materno exclusivo; a orientação específica para as mulheres que por algum 

motivo não poderão amamentar;  a  importância  do  planejamento  familiar;  os cuidados com 

a mulher e o recém nascido; o retorno ao serviço de saúde; a importância das consultas 

puerperais; a realização do teste do pezinho e a importância do acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento da criança (BRASIL, 2006). 

Magalhães et al (2013) afirmam que a sífilis em gestantes tem sido relacionada ao 

baixo nível socioeconômico.  Embora não seja  uma  doença  restrita  às  camadas  menos  

favorecidas, esses  resultados  sinalizam  que  pouca  escolaridade  e  baixa  renda  podem  ser  

marcadores importantes de pouco acesso aos serviços de saúde. Consequentemente, a 

assistência pré-natal inadequada contribui para  a  persistência  da  transmissão  vertical  da  

sífilis  nessa  população.  

Também os estudos realizados em por Melo e Ferreira (2011) e Ramos et al (2007), 

encontraram características maternas semelhantes às encontradas nesta  pesquisa  e  

confirmam, assim,  a  influência  da  condição  de  vida  na  determinação  da sífilis  

congênita. Ou seja, mostraram todos esses estudos a maior ocorrência do agravo  no  

segmento  mais  empobrecido  da população.  

Viana et al. (2001), em estudo sobre   as   desigualdades   sociais   em   saúde   no   

Brasil, afirmam que   existe   uma   relação inversamente proporcional entre a taxa de pobreza 

e a cobertura pré-natal. Realidade também encontrada em outros estudos que expõem as 

fragilidades na assistência pré-natal relativas ao acesso e à  oportunidade  de  diagnóstico  e  

tratamento  de  gestantes  e  parceiros  (AMARAL  E.2012; CARVALHO e ARAUJO, 2007 e 

SARACENI et al 2007). 

É, neste contexto, de extrema relevância que  o  individuo  seja  visto  com  um  olhar  

na  perspectiva  dos sujeitos  e  nos  diálogos  que  eles  trazem e estabelecem  com  as  

práticas  em  saúde,  trazendo  em  si  um saber que reflete outros desejos e intenções 
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possíveis de existir. Cuidar, assim, vai além de  um  ato  isolado  e  ancora-se  em  um  

conjunto  de  práticas.  Portanto, abrange mais que  um  momento  isolado  de  atenção.  

Representa uma atitude de vínculo, preocupação, de responsabilização e de desenvolvimento 

afetivo com o outro (GONÇALVES, 2011).  

Nesta perspectiva, o cuidado passa a fazer parte de um processo de reconstrução onde 

as práticas assistenciais e a vida, assumem uma possibilidade de um diálogo aberto e 

produtivo entre a ciência médica e a construção livre e solidária de uma vida que se quer feliz, 

a que estamos chamando de Cuidado (CECÍLIO et al., 2013). 

O cuidado como processo de reconstrução para as práticas de saúde só é possível para 

Ayres (2011), porque, antes de tudo se assume um sentido ontológico, ou seja, o homem 

diante do processo de cuidado, tornando-se elemento central para a compreensão da existência 

humana.  

Portanto, o  profissional  de  saúde  que  se  preocupa  com  uma  assistência  

resolutiva, singularizada  e  humanizada,  percebe  que  os  aspectos  Socioculturais  não  se  

limitam  aos  aspectos étnicos ou diferenças de um país para o outro, além de serem resultados 

de modelos  políticos  e  de  formas  de  poder  diferentes  que  conseguem  moldar  uma  

determinada sociedade,  transformando-a  como  um  todo,  seja  no  modo  de  organização,  

seja  na  educação daquele grupo. 

Ferreira e Ferrari (2016), destacam que é necessária a capacitação dos profissionais de 

saúde, os quais, certamente,  têm  muito  a  colaborar  na  promoção  de  ações  para que  haja  

mudanças  na trajetória da doença. Estratégias inovadoras, que incorporem melhorias na rede 

de apoio diagnóstico,  são  necessárias  para  o  enfrentamento  da  sífilis  na  gestação,  no  

manejo  clínico  da doença  na  gestante,   e  seus  parceiros  e  na  investigação  dos  casos  

como  evento  sentinela  da qualidade da assistência. 

Para LEITE  e  FRANÇA  (2017),  muitas  mulheres  são  infectadas  em  decorrência  

da ausência   de   informações,   ao   acesso   limitado   dos   cuidados   de   saúde,   a   

gestação   na adolescência,  ao  uso  de  drogas.  A  assistência  de  enfermagem  bem  como  

de  outras  áreas profissionais,  é  de  fundamental  importância,  pois,  a  qualidade  da  

assistência  durante o período gestacional,  é determinante para a diminuição da transmissão 

vertical da sífilis. 

Neste sentido, para ser significativo e terapêutico o cuidado humano e o conhecimento 

profissional precisam adequar-se, reconhecer e valorizar os construtos socioculturais, 

convicções e expectativas dos clientes. Ou seja, ser o mesmo visto de maneira holística. Se o 
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conhecimento e habilidade do profissional falhar na adequação dos valores do cliente e seu 

modo de vida, ele (o profissional) poderá não ter  uma  resposta  satisfatória,  ocorrendo  a  

não  cooperação  e  a  insatisfação  ao  tratamento (LEININGER, 1991). 

Em uma pesquisa realizada, Leite e França (2017) trazem que a transmissão vertical da 

doença é evidenciada com persistência, tendo como causa explícita a má qualidade do cuidado 

prestado no período pré-natal, que se estende ao período de puerpério. Todo este equívoco 

vem a refletir no recém-nascido e indicam que os profissionais de saúde necessitam   de   

qualificações   e   capacitações   freqüentes que abranjam   a   assistência   materno-infantil. 

Assim teremos maior efetividade no tratamento   às gestantes com diagnóstico da sífilis. 

Domingues et al. (2013), evidenciou na análise da assistência durante o período do 

pré-natal na prevenção da transmissão vertical da sífilis, as   causas ou falhas que 

condicionam a alta incidência da sífilis congênita. Nelas estão incluídas a fragilidade de 

educação continuada que representaria fator de capacitação e orientação para os profissionais 

de saúde. 

Os artigos enfatizam que as recentes recomendações do Ministério da Saúde para o 

rastreamento da sífilis durante o período de pré-natal precisam ser feitas durante a primeira 

consulta, englobando tanto o primeiro trimestre quanto o terceiro trimestre da gestação. Por 

sua vez, alguns autores, destacam que apesar de ser realizado o diagnóstico, inúmeras falhas 

são analisadas e existentes quanto à terapêutica, as quais incluem: o tardio início do pré-natal, 

uma não assistência de qualidade por parte dos profissionais que a realizam, tratamento 

inadequado pelas  gestantes  e  a  não  realização  por  parte  dos  parceiros,  ausência  de  

orientações  quanto  à patologia,  a  utilização  de  preservativos  e  dificuldades  quanto  à  

realização  dos  exames (DOMINGUES et al., 2013). 

Com isso, observa-se que se perpetua o modelo biomédico de atenção, voltado 

prioritariamente, para a cura e que tem se mostrado insuficiente para dar conta das reais 

necessidades do indivíduo que acessa as unidades de saúde. Os mesmos precisam ser 

entendidos e operacionalizados em uma outra perspectiva, de forma integral e atendendo as 

especificidades. 

 Cuidar vai além de um ato isolado e ancora-se em um conjunto de práticas. Portanto, 

abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de vínculo, preocupação, 

de responsabilização e de desenvolvimento afetivo com o outro (ACIOLI, 2010). 

A teórica de enfermagem LENINGUER, (2002), ajuda a pensar em uma outra forma 

de cuidado quando ressalta que o mesmo deve sempre estar relacionado a significados, 
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padrões, valores, modos de vida, suporte, facilitações ou capacitações na prática do cuidado 

ao ser humano.  Tal uniformidade relaciona-se à universalidade do cuidado comumente 

prevalente na cultura ou entre as culturas, refletindo maneiras de ajudar pessoas, apoiar, 

facilitar ou capacitar.  
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CAPÍTULO II - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Para responder ao objetivo desta pesquisa, optou-se por um estudo de abordagem 

qualitativa do tipo Revisão Integrativa de Literatura (RIL), que consiste em reunir e 

sistematizar resultados de pesquisas sobre determinado tema. (SOUZA, 2010).  Para este 

estudo, por se tratar de uma pesquisa não-clínica, utilizamos estratégia PICo (População, 

Fenômeno de interesse e Contexto) para guiar a coleta de dados, sendo esta, um guia 

específico para extrair informações e classificar a qualidade dos resultados. Para, a partir 

disso, se construir uma boa questão de pesquisa a fim de possibilitar uma síntese minuciosa 

dos estudos levantados e gerar conhecimento (BRIGGS,211). 

 

2.1.1 Revisão Integrativa De Literatura (RIL) 

 

Esta modalidade é uma ampla abordagem metodológica, que permite incorporações de 

evidências na prática clinica. A sua finalidade consiste em reunir e sistematizar resultados de 

pesquisas sobre determinado tema ou questão, contribuindo por aprofundar o mesmo 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Somando-se ao exposto, para Campos e David (2007, p. 385), “a Revisão Integrativa 

da Literatura (RIL) é uma técnica de pesquisa onde, os estudos são reunidos e sintetizados, 

por meio da análise dos resultados evidenciados nos estudos de muitos autores 

especializados”. 

Em virtude da quantidade crescente e da complexidade de informações na área da 

saúde, tornou-se imprescindível o desenvolvimento de maneiras capazes de delimitar etapas 

metodológicas mais concisas e de propiciar, aos profissionais, melhor utilização das 

evidências elucidadas em inúmeros estudos. Nesse contexto, a RIL, veio enriquecer produções 

de pesquisas voltadas para a área da enfermagem, que por muitas vezes este profissional, não 

têm tempo para realizar a leitura de todo o conhecimento científico disponível devido ao 

volume alto, além da dificuldade para realizar a análise crítica dos estudos, explanam Mendes; 

Silveira e Galvão (2008). 
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2.1.1.1 Etapas da revisão integrativa da literatura 

 

Para Mendes; Silveira e Galvão (2008) “seis etapas são fundamentais para compor a 

revisão integrativa; etapas estas distintas, similares aos estágios de desenvolvimento de uma 

pesquisa convencional”. 

 

Primeira etapa: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para 

a elaboração da revisão integrativa 

Esta primeira etapa tem início com a definição de um problema e formulação de uma 

hipótese ou questão de pesquisa que para Mendes, Silveira e Galvão (2008) “o assunto deve 

ser definido de forma clara e específica”. 

A elaboração da pergunta de pesquisa é parte fundamental de uma pesquisa, através de 

uma pergunta bem elaborada é possível recuperar as melhores evidências para subsidiar a 

tomada de decisão (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007). 

Com isso, nesta revisão, População (P) abrangeu mulheres com sífilis no puerpério; o 

Fenômeno de Interesse (I) é aspectos socioculturais, e o Contexto (Co) referiu-se a práticas de 

cuidado. Na primeira etapa da RIL, a pergunta condutora foi criada a partir da estratégia 

supracitada: Como os aspectos Socioculturais de mulheres puérperas com sífilis podem 

influenciar o cuidado de profissionais de saúde?  

Nesta etapa também foi definido a escolha das palavras-chaves e dos termos em 

português através dos Descritores em Saúde (DeCs) e os termos em inglês através do Medical 

Subject Heading (MeSH). 

 

Quadro 1. Estratégia de busca nas bases de dados. 

PALAVRAS CHAVE DECS MESH 

 

Puerperio Período pós parto Postpartum period 

Sífilis Sífilis Syphilis 

Prática do cuidado Cuidado pós natal  Postnatal Care 

Aspectos Socioculturais Características 

Culturais 

Cultural characteristics 

    Fonte: elaborado pela própria autora, Niterói / 2019 
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Segunda etapa: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos/amostragem ou busca na literatura  

Nessa etapa, Toledo (2008) “descreve que, são definidas os critérios de inclusão e de 

exclusão dos estudos e as estratégias de busca de coleta de dados”. 

A busca na literatura foi realizada na Base de Dados da  Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência Tecnologia (IBCT), na 

Biblioteca virtual, Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e, no periódico Capes para 

acesso das bases de dados PUBMED, Scopus e Science Direct . 

 Os descritores em saude (DeCs) foram: “período pós parto”, "Sífilis", “Cuidado pós 

natal” e " Características culturais". Os MesHs foram: “Postpartum period”, " Syphilis " , " 

Postnatal Care"e “Cultural characteristics” Como evidenciado no Quadro 1. A busca 

caracterizou-se pelo cruzamento dos termos de busca combinados com operadores booleanos 

AND. Exemplificados no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Cruzamentos dos termos de busca 

Cruzamento Decs e Mesh PUBMED LILACS SCIENCE SCIELO IBCT 

Postpartum AND Syphilis 1015  339 148  

Syphilis AND Postnatal care 728  243 291  

Postpartum AND Syphilis AND 

Postnatal care 

403  77 123  

Postpartum AND Syphilis AND 

Postnatal care AND Cultural 

characteristic 

18  7 50  

Syphilis AND Cultural characteristic 567  128 435  

Período pós parto AND sífilis  31   58 

Sífilis AND Cuidado pós natal  16   22 

Sífilis and Características culturais  27   4 

Período pós parto AND sífilis AND 

Cuidado pós natal 

 7   9 

TOTAL 2731 81 794 1040 93 

Fonte: Elaborado pela própria autora, Niterói, 2019 
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Foram definidos como critérios de inclusão: Artigos/teses/dissertações/Monografia, 

indexados nas bases de dados; texto completo disponível; nos idiomas: inglês e português. 

Cabe ressaltar que não foi utilizado descritor em espanhol para buscas, no entanto, durante as 

buscas foi selecionado 1 estudo na língua espanhola. 

Excluíram-se:  artigos em duplicidade e os que, depois de selecionados e lidos na 

íntegra, não contemplaram o objeto de estudo. Optou-se por não realizar recorte temporal 

para então, ampliar a seleção dos artigos a serem analisados. A seleção das publicações foi 

realizada inicialmente pela leitura dos títulos, seguindo-se pelos resumos e, posteriormente, os 

textos na íntegra. 

Após a realização da estratégia de busca, procedeu-se a leitura dos títulos e dos 

resumos de cada publicação obtida, onde foram excluídos os artigos em duplicidade e os que, 

depois de selecionados e lidos na íntegra, não contemplaram o objetivo do estudo, ficando 

com um quantitativo de 32 artigos analisados como evidenciado na tabela a baixo. 

 

                  Tabela 2 - Número de artigos obtidos nas buscas 

Base de Dados Artigos 

Selecionados 

Total de Artigos 

Analisados 

LILACS 31       5 

IBCT 26   8 

SCIELO 17  11 

SCIENCE 87   3 

PUBMED/MEDLINE 65  6 

TOTAL 226 32 

                 Fonte: Elaborado pela própria autora, Niterói / 2019 

 

Terceira etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados 

/categorização dos estudos 

A extração dos dados dos artigos selecionados necessita da utilização de um 

instrumento previamente elaborado capaz de assegurar que a totalidade dos dados relevantes 

seja extraída, minimizar o risco de erros na transcrição, garantir precisão na checagem das 

informações e servir como registro (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010, p.105). 

Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa 

 
Esta etapa é equivalente à análise dos dados em uma pesquisa convencional, na qual 

há o emprego de ferramentas apropriadas. Para garantir a validade da revisão, os estudos 
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selecionados devem ser analisados detalhadamente. A análise deve ser realizada de forma 

crítica, procurando explicações para os resultados diferentes ou conflitantes nos diferentes 

estudos, descreve Mendes, Silveira e Galvão (2008). 

A análise e interpretação dos estudos foi realizada de forma descritiva com objetivo de 

responder a pergunta de pesquisa, levando em consideração aspectos éticos, respeitando a autoria das 

idéias, os conceitos e as definições presentes nos artigos incluídos. Procedeu-se à apreciação dos 

títulos e resumos dos artigos a fim de refinar a amostra destacando aqueles que respondiam ao 

objetivo proposto dessa revisão. Posteriormente, foi realizada leitura exaustiva na íntegra de cada 

publicação selecionada, subsidiando reflexões acerca do cenário de saúde, procurando identificar 

aspectos relevantes que se repetiam ou se destacavam.  

        

Quinta etapa: interpretação dos resultados 

Nesta etapa, segundo Souza, Silva e Carvalho (2010), a partir da interpretação e 

síntese dos resultados, comparam-se os dados evidenciados na análise dos artigos ao 

referencial teórico. Além de identificar possíveis lacunas do conhecimento, é possível 

delimitar prioridades para estudos futuros. 

Realizou-se a discussão dos resultados, sendo estes interpretados e sintetizados, 

realizando uma comparação com o referencial teórico.Por conseguinte, realizou-se a 

apresentação da revisão integrativa, atingindo a próxima etapa, na qual são proporcionadas 

informações suficientes para que o leitor possa ter uma avaliação crítica sobre os resultados 

apresentados. 

 

Sexta etapa: apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

Esta etapa consiste na elaboração do documento que deve contemplar a descrição das 

etapas percorridas pelo revisor e os principais resultados evidenciados da análise dos artigos 

incluídos. É um trabalho de extrema importância já que produz impacto devido ao acúmulo do 

conhecimento existente sobre a temática pesquisada (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008).      

Após a leitura sistemática dos estudos e com a finalidade de atingir os objetivo de 

analisar a relação entre os aspectos socioculturais das puérperas com sífilis e os cuidados 

ofertados pela equipe de saúde, segundo a literatura científica, foi realizado discussão dos 

principais achados.  
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Utilizou-se para a análise e a classificação do nível de evidência dos achados da RIL a 

classificação proposta por Melnyk e Fineout-Overholt (2006), conforme descrito:  

 

I – Revisão sistemática ou metanálise;  

II – Ensaio clínico randomizado controlado;  

III – Ensaio clínico controlado sem randomização;  

IV – Caso controle ou estudo de coorte;  

V – Revisão sistemática de estudo qualitativo ou descritivo;  

VI – Estudo qualitativo ou descritivo e;  

VII – Artigo de opinião ou consenso de órgãos governamentais ou conselho de espe-

cialidades médicas. 

 

Com o objetivo de apresentar as etapas de seleção dos artigos utilizou-se o Modelo 

Referred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

Figura 2. Fluxograma do processo de identificação, seleção e inclusão dos estudos elaborados a partir da 

recomendação PRISMA. 
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 Relatos rastreados após o 1° critério de 

exclusão (n = 2554) 

 

 

 

Artigos avaliados para  elegibilidade 

 (n= 226) 

 

1º Exclusão: Estudos excluídos a partir da 

repetição nas bases de dados ou indisponíveis. 

(n =2185) 

 

Amostra final: Estudos completos incluídos 

para Corpus de Análise  

(n= 32) 

 

In
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o
 

Registros identificados por meio de 

pesquisa nas bases de dados (n=4739) 

 

 

2ª Exclusão: Estudos excluídos a partir da 

leitura do resumo. 

Critério: estudos em não conformidade ao 

objeto de estudo.  (n=194) 
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CAPÍTULO III - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

   Este espaço está destinado à apresentação dos resultados, bem como a discussão dos 

achados desta pesquisa. Esses obedecerão à ordem estabelecida no estudo, visando a uma 

melhor compreensão dos pressupostos da revisão integrativa conforme se revelam as 

discussões dos estudos primários selecionados e quadros que se seguem.  

Após a seleção dos artigos, os mesmos foram analisados de forma crítica expondo os 

resultados encontrados. Sendo, posteriormente, discutidos de modo a comparar os principais 

achados com os demais estudos da literatura, a fim de identificar possíveis lacunas nesse 

conhecimento. A partir dos descritores, 226 publicações, contemplaram os critérios de 

inclusão e exclusão. Diante das produções encontradas, foi realizada a releitura dos títulos e 

resumos e, posteriormente, a leitura exploratória das publicações selecionadas. Desta forma, 

32 publicações foram selecionadas para esta analise as demais foram excluídas por causa da 

inconsistência com o objeto desse estudo e/ou duplicidade nas bases de dados consultadas.     

Para uma melhor compreensão, os autores dos estudos selecionados para a pesquisa, 

serão mencionados em negrito, identificando-os como estudo (E) seguido de algarismos 

arábicos E1, E2...E32 para uma melhor observação dos mesmos. 

      No que se refere o ano de publicação dos estudos incluídos, verificou-se que o 

período de 2015 e 2019 houve publicação de maior quantitativo de estudos acerca da 

temática, sendo 17 estudos ao todo (aproximadamente 53%), conforme disposto no gráfico1.  

 

 

Gráfico 1. Estudos incluídos segundo período de publicação dos estudos 

 

Sendo possível, a partir dos dados, demonstrar que as pesquisas na área sobre sífilis se 

encontram em ritmo crescente de desenvolvimento, retratando assim, uma maior atenção e 

valorização dos profissionais em fornecer subsídios ao conhecimento cientifico para a área, 
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visto que os casos de sífilis congênita têm aumentado nos últimos anos em todo o país como 

demonstrado nos dados do Ministério da saúde (BRASIL, 2017). 

Foi confeccionado um quadro sinóptico (Quadro 3), pela  autora contendo informações 

sobre o código do estudo, título, autor, ano, Local de estudo, tipo de documento, objetivo, 

principais resultados, delineamento e Nível de evidência, que permitiu esquematizar dados 

sobre aspectos socioculturais e o cuidado dos profissionais de saúde em puérperas com sífilis. 

 

Quadro 3. Distribuição dos estudos incluídos, segundo a identificação, Título/ Autor/ Ano/ 

Tipo de estudo; Tipo de documento; Objetivo(s), Principais resultados, Delineamento / Nível 

de evidência. 

 

Identificação/Título/ 

Autor/Ano/Tipo de 

estudo 

 

Objetivo (s) Principais Resultados Delineamento/Nível 

de Evidência 

 E1.Sífilis congênita: 

panorama do agravo 

em um hospital de 

ensino. Coutinho, 

R.S.C, 2015  

Artigo cientifico 

Revista Panamericana 

de Salud Pública 

Avaliar o perfil 

epidemiológico da 

sífilis congênita em 

mulheres acometidas 

pela sífilis.  

As puérperas acometidas são 

predominantemente, adultas 

jovens, com baixa escolaridade, e 

do lar. O diagnóstico de sífilis 

materna da grande maioria 

(59,47%) somente tinha sido 

realizado no momento do parto 

ou curetagem, e somente 9,89% 

delas, tratadas adequadamente 

neste seguimento. 

 

Quantitativo 

Documental 

 

VI 

 E2. Sífilis em 

parturientes do Brasil: 

prevalência e fatores 

associados, 2010-

2011, Cunha, A.R.C e 

Hamann, E.M, 2015  

Artigo cientifico 

Revista Panamericana 

de Salud Pública 

 

 

Estimar a prevalência 

e fatores associados 

da sífilis em 

parturientes do 

Brasil. 

53,1% das parturientes 

diagnosticadas durante o pré-natal 

permaneciam infectadas quando 

da admissão para o parto. As 

parturientes pretas, amarelas e 

pardas e as de menor escolaridade 

apresentam mais risco do que as 

brancas e de maior escolaridade. 

Transversal de base 

populacional 

 

VI 

E3. Elaboração, 

validação e efeitos de 

uma intervenção 

educativa voltada ao 

controle da sífilis 

congênita,  

Camila, C.C, 2016 

Tese de Doutorado, 

disponível no 

Repositório 

Institucional  UFC 

 

 

Avaliar os  efeitos no 

conhecimento, 

atitude e prática 

(CAP) sobre a 

prevenção da 

transmissão vertical 

da sífilis  

O  uso da tecnologia educativa 

com as mulheres gestantes e 

puérperas com sífilis e seus 

companheiros, facilitará o 

processo de educação em saúde, 

capaz de favorecer o diálogo, 

além de facilitar a aquisição de 

conhecimentos por parte destas, 

em relação aos cuidados 

necessários à prevenção da sífilis 

congênita.  

Quase experimental 

prospectivo 

comparativo 

 

VI 

https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
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E4. Prevalência da 

infecção pelo HIV e 

sífilis e fatores 

determinantes em três 

estudos seccionais 

seriados de 

abrangência nacional. 

Sereno, L.S, 2017 

Dissertação de 

mestrado, disponível 

no Repositório 

Institucional da UNB 

 

 Apresentar a 

evolução das 

prevalências de HIV 

e sífilis em gestantes 

e puérperas entre os 

anos de 2004 e 2011.  

Descrever a dinâmica 

dos fatores sociais e 

demográficos 

associados a essas 

infecções. 

As prevalências de sífilis 

acometeram mais freqüentemente 

mulheres não-brancas, com 

ensino fundamental incompleto, 

menos de 4 consultas no pré-natal 

e residentes nos centros urbanos. 

Transversal 

descritivo 

VI 

E5. Sífilis em 

gestantes e o 

tratamento de parceiro 

sexual, Dallé, Jessica, 

2017 

Dissertação de 

mestrado, disponível 

no Repositório Digital 

da UFRGS 

 

Avaliar fatores 

maternos que 

favorecem a 

realização do 

tratamento do 

parceiro sexual no 

Hospital Fêmina 

(HFE). 

Escolaridade, diagnóstico precoce 

de sífilis, e a realização de pré-

natal adequado parecem ser 

fatores determinantes para o 

adequado tratamento do parceiro 

e prevenção da sífilis congênita. 

Transversal 

descritivo 

 

VI 

E6. Sífilis na gestação 

e desfechos adversos, 

Henz. Camila, 2018 

Dissertação de 

mestrado, disponível 

no Repositório Digital 

da UFRGS 

Avaliar os desfechos 

neonatais 

desfavoráveis e os 

fatores maternos 

associados aos 

desfechos. 

Avaliar o perfil das 

pacientes com sífilis 

Foram selecionadas 164 

puérperas com sífilis na gestação, 

com 

o nascimento de 170 neonatos. 

Ocorrerem desfechos neonatais 

desfavoráveis em 

50% das gestações, sendo 1,2% 

óbitos fetais, 0,6% óbitos 

neonatais, 19,4% fetos 

prematuros, 14,7% recém-

nascidos com baixo peso e 39,4% 

casos de sífilis 

congênita. Houve mais usuárias 

de drogas, menor número de 

consultas de pré-natal, 

menor número de sorologias para 

sífilis e término tardio do 

tratamento entre 

pacientes com desfechos 

neonatais desfavoráveis. 

Coorte 

retrospectivo 

 

IV 

E7. A sífilis congênita 

nos municípios de 

grande porte do Brasil, 

Lopes, A.K.B, 2016 

Dissertação de 

mestrado, disponível 

no Repositório 

Institucional da UFRN 

Analisar a 

distribuição da sífilis 

congênita nos 

municípios 

brasileiros com mais 

de  100.000 

habitantes. 

 Avaliar sua 

correlação com 

indicadores 

socioeconômicos e 

de serviços de saúde, 

no período entre 

2007 e 2013. 

Dentre as variáveis relacionadas 

ao percentual de vulneráveis a 

pobreza, percentual de mulheres 

preta, taxa de, percentual de 

mulheres de 10 a 17 anos com 

filhos e taxa de sífilis em 

gestantes. 

Tais dados, encontrados 

reafirmam a importância do pré-

natal no enfrentamento da sífilis 

congênita e a influência dos 

fatores socioeconômicos nas 

taxas apresentadas por essa 

doença. 

 

Quantitativo 

ecológico 

 

VI 

http://repositorio.unb.br/
http://repositorio.unb.br/
https://www.lume.ufrgs.br/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Dall%C3%A9,%20Jessica
http://repositorio.unb.br/
http://repositorio.unb.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Henz%2C+Camila
http://repositorio.unb.br/
http://repositorio.unb.br/


39 

 

 

 

E8. Sífilis na gestação 

e puerpério: 

oportunidades 

estratégicas para a 

Sua prevenção e 

controle, Rodrigues, 

C.R, 2000. Tese de 

Doutorado/ Biblioteca 

Digital da  UFMG 

 

 

 

 Analisar aspectos 

relevantes à sífilis na 

gestação e puerpério. 

Os resultados encontrados 

revelam falhas relacionadas ao 

desenvolvimento das ações de 

prevenção e controle da sífilis, da 

sífilis congênita e da transmissão 

vertical do HIV no país. 

Descritiva 

transversal 

VI 

E9. Epidemiologia da 

sífilis em gestantes em 

Fortaleza, Campos, 

A.L.A et al, 2008 

Artigo cientifico   

Caderno de Saúde 

Pública 

Conhecer o perfil 

epidemiológico das 

gestantes com VDRL 

reagente, em 

Fortaleza no ano de 

2008 

Os dados evidenciaram a 

necessidade de um maior 

empenho, por parte dos serviços 

de saúde na captação dos 

parceiros para tratamento e 

também que o atendimento 

recebido pela gestante na 

assistência pré-natal não é 

suficiente para garantir o controle 

da sífilis congênita. Para isto, 

medidas devem ser tomadas no 

sentido de fazer com que os 

profissionais de saúde e gestores 

estejam mais comprometidos com 

a questão da sífilis gestacional. 

 

 

Quantitativo, 

transversal 

descritivo 

VI 

E10. Perfil 

epidemiológico da 

sífilis congênita no 

estado do Tocantis, 

Silva,M.J.N, 2017 

Dissertação de 

mestrado, disponível 

no Repositório   

Institucional/ UFBA 

Descrever o perfil 

epidemiológico da 

sífilis congênita no 

estado do 

Tocantins, de 2007 a 

2015. 

O perfil epidemiológico destes 

casos revelou que a maioria das 

mães, cujos recém-nascidos 

tiveram sífilis congênita tinha 20 

anos ou mais de idade, até 12 

anos de estudo e cor da pele/raça 

parda. A maioria dos parceiros 

não foi tratado, 

enquanto que 83,5% dos recém-

nascidos com diagnóstico de 

sífilis congênita receberam 

tratamento. 

 

 

Quantitativa 

transversal 

ecológico 

VI 

 E11. Sífilis materna: 

Analise de evidências 

referentes á falhas no 

tratamento de 

gestantes. Aguiar et al, 

2019  

Artigo cientifico da   

 Revista enfermagem 

Atual 

 Analisar as 

evidências referentes 

à falha no tratamento 

da sífilis durante o 

período gestacional 

em mulheres 

atendidas em um 

hospital de referência 

em Parnaíba-PI. 

 

 

 Das 24 mulheres, 22 realizaram 

pré-natal e 12 apresentaram 

VDRL reagente. Entre as 12, 11 

foram tratadas na gestação, mas 

somente 3 foram consideradas 

adequadamente tratadas.  

Quantitativo 

descritivo 

exploratório 

VI 

https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
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E12.Positividade para 

sífilis em puérperas: 

ainda um desafio para 

o Brasil. Rodrigues 

CS, Guimarães 

M.D.C,2004  

Artigo cientifico/  

Revista Panamericana 

Salud Publica 

Estudar os fatores 

associados à 

sorologia positiva 

para sífilis em 

puérperas atendidas 

em 24 centros 

cadastrados pelo 

Programa Nacional 

de Doenças 

Sexualmente 

Transmissíveis/ 

AIDS. 

A análise multivariada 

mostrou que o maior risco de 

positividade para VDRL estava 

associado a renda familiar menor 

do que 1 salário mínimo, história 

de sífilis e história de doença 

sexualmente transmissível 

anteriores 

a esta gravidez. Apenas 43% das 

puérperas realizaram seis ou mais 

consultas de pré-natal e apenas 

3% realizaram um VDRL no 1° e 

outro no 3° trimestres de 

gestação, conforme recomenda o 

Ministério da Saúde. 

 

Transversal 

VI 

E13. Syphilis 

screening during 

prenatal development: 

missed 

opportunities in a 

public maternity 

hospital in Recife, 

Brazil,Junior, 

M.B.F,Freire,G.K.A, 

Fernande, H.R,2016 

Artigo cientifico  

Revista  DST - J bras 

Doenças Sex Transm 

Avaliar 

oportunidades 

perdidas no 

rastreamento de 

sífilis gestacional. 

Identificar fatores 

associados 

à não realização do 

VDRL no pré-natal. 

O dados revelam, apresentaram 

maior chance de não realizar o 

VDRL as mulheres que: 

enfrentaram dificuldades para 

realizar o exame; realizaram a 

última consulta antes do último 

trimestre da gravidez; passaram 

por menos de seis consultas; 

realizaram pré-natal em unidade 

que não realizava agendamento 

das consultas subsequentes; 

tinham 19 anos ou menos de 

idade. 

 

Transversal 

VI 

E14. Factores 

asociados con falla en 

el diagnostico y 

tratamiento de sifilis 

materna, Silva,A.M, 

Bois,F. e Duro,E. 2016 

Artigo cientifico/   

Revista Medicina 

Infantil 

 

Descrever fatores 

relacionado à falha 

no diagnóstico e 

tratamento da sífilis 

materna 

 

 Resulta necessário implementar 

estratégias institucionais visando, 

reduzir falhas no processo de 

diagnóstico de tratamento da 

sífilis materna  e 

conseqüentemente a  sífilis 

congênita. 

Analítico / caso 

controle 

IV 

E15. Integrated 

approach for triple 

elimination of mother-

tochild 

transmission of HIV, 

hepatitis B and 

syphilis is 

highly efective and 

cost-efective: an 

economic 

evaluation,  Lei Zhang, 

Et al, 2019 

 Artigo  cientifico   

Revista, International 

Journal of 

Epidemiology 

 

 

Avaliar os impactos 

populacionais 

e custo-efetividade 

desta abordagem 

integrada no contexto 

cambojano 

 

Integrar a prevenção do HIV e da 

sífilis nos cuidados pré-natais 

existentes reduzirá o tempo total 

necessário para fornecer esse 

atendimento integrado em 19% 

para profissionais de saúde e 32% 

das mulheres grávidas, resultando 

numa poupança líquida de US $ 

380.000 por ano para o programa. 

Quantitativa 

transversal 

VI 

https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
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E16. Sífilis materna e 

congênita: ainda um 

desafio,  Magalhães 

D.M.S et al. 2013 

Artigo cientifico / 

Caderno Saúde Pública 

Estabelecer o perfil 

das gestantes com 

VDRL reagente 

acompanhadas em 

maternidades 

públicas 

do Distrito Federal, 

Brasil; dos recém-

nascidos 

nascidos de mães 

com sífilis que 

apresentaram 

sinais clínicos da 

doença congênita. 

Verificar a 

conduta clínica de 

acordo com as 

normas preconizadas 

pelo Ministério da 

Saúde. 

 

O principal motivo para a 

inadequação no tratamento da 

Sífilis, foi a ausência (83,6%) ou 

inadequação do tratamento do 

parceiro (88,1%). 

Mais de um terço necessitou de 

novo tratamento 

na maternidade por falta de 

documentação terapêutica no pré-

natal. Dos recém-nascidos com 

sífilis congênita, 48% fizeram 

estudo radiográfico, 42% 

passaram por punção liquórica e 

36% deles não receberam 

qualquer tipo de 

intervenção. 

Descritivo 

VI 

E17. Risk Factors for 

Congenital Syphilis 

and Adverse 

Pregnancy Outcomes 

in Offspring of 

Women With 

Syphilis in Shenzhen, 

China: A Prospective 

Nested 

Case-Control Study, 

Jia-Bi Qin,et al., 2014 

Artigo  

Revista Sexually 

Transmitted Diseases 

 

Descrever fatores 

pessoais, 

programáticos e 

outros fatores de 

risco para doenças 

congênitas e os 

desfechos adversos 

da gravidez entre 

gestantes e  

mulheres  em 

Shenzhen, China. 

A sífilis foi uma importante causa 

de perda de gravidez e 

deficiência infantil, 

particularmente entre as mulheres 

que não receberam 

cuidados ou tratamento tardio ou 

inadequado. Tais resultados 

podem informar aos programas 

pré-natais sobre a importância do 

teste precoce da sífilis e 

e tratamento adequado. 

 

Caso controle 

IV 

 

E18. Tratamento da 

sífilis no puerpério, 

LIMA,L.S e T.M.A, 

2015 

Artigo  cientifico 

disponível no 

repositório da  

UNIEDU 

 

Identificar o 

conhecimento da 

puérpera com 

sorologia positiva 

para Lues sobre o 

tratamento da 

doença. 

As puérperas têm conhecimento 

incipiente sobre a sífilis e durante 

as consultas de pré-natal não 

recebem orientação sobre a 

doença bem como os seus 

agravos.  

Convergente 

assistencial 

VI 

E19. Sífilis e 

Gestação: Estudo 

Comparativo de Dois 

Períodos (2006 e 

2011) em População 

de Puérperas,  

Figueiró-Filho, et 

al,2012 

Artigo cientifico da   

revista, DST - J bras 

Doenças Sex Transm 

 

 

 

Comparar dois 

períodos em 

população de 

puérperas para 

verificação da sífilis 

congênita (SC) como 

fator de assistência 

pré-natal. 

A prevalência de SC observada 

no primeiro período (2006) foi de 

2,3% e no segundo (2011), de 

0,58%. Observou-se associação 

significativa entre os períodos 

estudados e elevação da 

frequência das doenças 

infecciosas e sexualmente 

transmissíveis, de 3,5% (2006) 

para 10,1% (2011). 

 

 

 

Observacional 

transversal 

comparativo 

retrospectivo e 

prospectivo 

VI 

https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
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E20. Perfil 

sociodemográfico e 

obstétrico 

de puérperas assistidas 

no município de 

Iguatu - ce, Carvalho, 

M.L, et al, 2011 

Artigo cientifico da  

Revista  Brasileira 

Promoção Saúde 

Avaliar o perfil 

sociodemográfico e 

obstétrico de 

puérperas assistidas 

no município 

de Iguatu-CE, Brasil 

As puérperas apresentaram média 

de idade de 23,8 anos; (56,2%) 

eram da zona urbana; (20,27%) 

eram solteiras; (62,3%) iniciaram 

o pré-natal no primeiro trimestre;  

(11,2%) fumaram e  (3,4%) 

ingeriram bebidas alcoólicas 

durante a gestação. (28,2%) 

participaram de alguma atividade 

educativa,  (96,6%) realizaram o 

exame VDRL. 

 

 

Quantitativa 

Descritivo 

VI 

E21. Sífilis congênita: 

conhecimento de 

puérperas e 

sentimentos em 

relação 

ao tratamento dos seus 

filhos,Victor, J.F et al 

al, 2010 

Artigo cientifico da  

Revista Eletrônica  

Enfermagem 

Identificar o 

conhecimento de 

puérperas com 

sorologia positiva 

para Lues acerca da 

sífilis. 

Analisar o 

sentimento destas em 

relação ao 

tratamento de seus 

recém-nascidos 

(RNs) com sífilis 

congênita. 

 

 

 

Os achados revelaram que as 

puérperas desconhecem a sífilis, 

relacionam apenas ao uso de 

preservativo, não  foram 

orientadas sobre o tratamento dos 

seus filhos e sentem-se tristes 

com a duração do tratamento e 

com sofrimento de seus filhos 

durante procedimentos invasivos. 

Qualitativa 

exploratório 

descritiva 

VI 

 E22. Sífilis na 

gestação: associação 

das características 

maternas e perinatais 

em região do sul do 

Brasil,  Padovani C, 

Oliveira R.R, Pelloso 

S.M.2018 

Artigo cientifico da  

Revista Latino-

Americana 

Enfermagem 

 

 

 

Analisar a 

prevalência de sífilis 

na gestação e sua 

associação com 

características 

socioeconômicas, 

histórico reprodutivo, 

assistência no pré-

natal e no parto. 

Os desfechos perinatais 

 associados à sífilis 

 gestacional foram  

prematuridade  e baixo 

 peso ao nascer  

Notificaram-se dois 

 óbitos por sífilis 

 congênita, um óbito  

por outra causa e cinco 

 natimortos.  

Retrospectivo 

transversal 

VI 

E23. To investigate 

factors associated with 

latent syphilis and 

pregnancy outcome 

among women with 

latent syphilis.Y. 

Krakauer et al., 2012 

Artigo cientifico da  

revista International 

Journal of Gynecology 

and Obstetrics 

 

 

Investigar fatores 

associados à sífilis 

latente e ao desfecho 

da gravidez entre 

mulheres com 

sífilis latente. 

 

As mulheres com sífilis latente 

estão em risco de doenças 

maternas e perinatais, resultados, 

incluindo a restrição do 

crescimento fetal. A vigilância 

cuidadosa dessas gravidezes de 

alto risco deve ser considerado. 

 

Retrospectivo de 

base populacional 

VI 

 

https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
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E24. Os aspectos 

culturais na história de 

vida de mães com 

sífilis: a enfermagem 

desvendando as 

influências para o 

cuidado. Da Silva, 

L.R, et al. 2006 

Artigo cientifico da   

revista Enfermeria 

Global 

 

Identificar as 

influências da cultura 

na história de vida de 

mães com sífilis. 

Discutir as 

implicações da 

cultura de mães com 

sífilis para o cuidado 

de enfermagem. 

Evidenciaram que as influências 

culturais, influenciaram as 

puérperas que transmitiram sífilis 

para seus filhos no 

período gestacional. 

Qualitativo 

exploratório 

VI 

E25. Incidência de 

sífilis congênita e 

fatores associados à 

transmissão vertical da 

sífilis: dados do estudo 

Nascer no Brasil. 

Domingues R.M.S.M, 

Leal M.C, 2016 

Artigo cientifico do 

Caderno  Saúde 

Pública 

 

 

Estimar a incidência 

de sífilis congênita e 

a taxa de transmissão 

vertical da sífilis ao 

nascimento. 

Verificar os fatores 

maternos associados 

à ocorrência de casos 

de sífilis congênita. 

Casos de sífilis congênita 

estiveram associados à menor 

escolaridade materna, cor da pele 

preta e maior proporção de 

fatores de risco para 

prematuridade, bem como ao 

início mais tardio do pré-natal, 

menor número de consultas e 

menor realização de exames soro-

lógicos. 

Qualitativo 

Exploratório 

VI 

E26. Vigilância 

epidemiológica da 

transmissão vertical da 

sífilis: dados de seis 

unidades federativas 

no Brasil.  Saraceni et 

al. 2017 

Artigo cientifico da  

Rev Panam Salud 

Publica 

 

Descrever o perfil 

epidemiológico dos 

casos notificados de 

sífilis em gestantes e 

sífilis congênita em 

alguns estados 

brasileiros a partir de 

dados do Sistema 

Nacional de Agravos 

de Notificação 

(SINAN) 

 A realização de pré-natal nas 

mulheres com desfecho de sífilis 

congênita variou de 67,3% no 

Amazonas a 83,3% no Distrito 

Federal. Das gestantes com sífilis, 

43% tiveram desfecho notificado 

de sífilis congênita. Nas gestantes 

com sífilis e desfecho de sífilis 

congênita, o diagnóstico materno 

ocorreu durante o pré-natal em 

74% e no parto em 18%. Em 8% 

das mulheres ignorava-se o 

momento do diagnóstico. 

 

 

Descritivo 

ecológico 

transversal 

VI 

E27. O que as mães 

sabem e sentem sobre 

a sífilis congênita: um 

estudo exploratório e 

suas implicações para 

a prática de 

enfermagem. Silva, 

L.R e Santos, R.S, 

2004 

Artigo cientifico da  

Rede de Revistas 

Científicas da América 

Latina, Caribe, 

Espanha. 

 

 

 

Identificar o 

conhecimento 

materno sobre a 

sífilis. 

Analisar os 

sentimentos de mães 

de recém-nascidos 

com sífilis congênita 

em relação à 

transmissão vertical. 

O estudo demonstrou que todas as 

mães realizaram a sorologia no 

pré natal, sendo que três 

redescobriram a sífilis através da 

gestação atual, não acreditando na 

sífilis como doença e na 

possibilidade da transmissão 

vertical.  

 

Qualitativo 

exploratório 

 

VI 

https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
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E28. A experiência de 

ter um filho internado 

em unidade neonatal 

para tratamento de 

sífilis congênita Brito, 

A.P.A e  Kimura A.F. 

2018 

Artigo cientifico da  

Revista Paul Enferm 

 

 

 

 Descrever a 

experiência de mães 

de recém-nascidos 

internados em 

unidade neonatal 

submetidos ao 

tratamento de sífilis 

congênita 

O estudo revelou que descobrir-se 

com sífilis envolve reações 

emocionais, como: medo e 

sentimentos de angústia e 

sofrimento e cognitiva traduzida 

sob a forma de dúvidas relativas 

ao contágio da doença e 

tratamento. 

Qualitativo 

 

VI 

E29. Conhecimento da 

puérpera quanto a 

necessidade do 

tratamento para 

prevenção da sífilis 

congênita, 

Kolbe,C.C.A, 2010 

Trabalho de Conclusão 

de Curso de 

Graduação em 

Enfermagem,  

Repositorio Digital 

UFRGS 

 

 

 

Verificar o 

conhecimento da 

puérpera em relação 

às informações 

fornecidas durante o 

pré-natal sobre sífilis. 

Os achados mostram que o 

conhecimento das puérperas 

sobre o assunto é restrito, e está 

relacionado ao tratamento.  

Não demonstram, porém, 

conhecimentos sobre a 

importância do tratamento nem 

sobre a sua ação, apenas sabem 

da necessidade de realizá-lo.  

 

 

 

 

Qualitativa 

exploratória do tipo 

estudo de caso 

 

VI 

E30. A compreensão 

da qualidade de vida 

atrelada à sífilis 

congênita. 

Albuquerque, C.M, et 

al, 2015 

Artigo cientifico /  

Revista Open Journal 

Systems 

Investigar o 

conhecimento 

materno a cerca da 

sífilis congênita. 

Conhecer o 

entendimento 

materno da qualidade 

de vida. 

Identificar a visão 

materna a respeito 

dos problemas que 

interferem na 

qualidade de vida da 

criança com sífilis 

congênita. 

 

 

 

Evidenciou-se o reconhecimento 

da sífilis congênita como doença 

sexualmente transmissível, o 

desconhecimento das 

complicações decorrentes da 

sífilis congênita e a associação 

dos fatores saúde e ausência de 

doenças à qualidade de vida. 

Sendo assim, percebe-se a 

existência de lacunas na educação 

em saúde e transmissão de 

orientações às gestantes acerca da 

doença, de suas complicações e 

da importância de realização do 

tratamento. 

 

 

Qualitativa 

exploratório 

Descritiva 

VI 

E31. Sentimentos e 

conhecimentos de 

puérperas em face da 

sífilis congênita 

neonatal, Siqueira, Et 

al, 2017 

Artigo cientifico/  

Revista Brasileira 

Pesquisa Saúde 

 

 

 

Revelar os 

sentimentos e 

conhecimentos de 

puérperas em relação 

à Sífilis congênita. 

 Os sentimentos relacionados à 

tristeza, arrependimento e culpa 

surgiram nos relatos. Notou-se o 

pouco conhecimento das 

mulheres acerca da sífilis, devido 

à pequena quantidade de 

informações discutidas com os 

profissionais durante o pré-natal. 

 

 

Qualitativa 

exploratório 

Descritiva 

 

VI 

https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
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https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
http://pkp.sfu.ca/ojs/
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E32. O impacto da 

campanha de combate 

á sífilis congênita 

sobre diagnóstico e 

tratamento de sífilis 

em mulheres admitidas 

em uma maternidade 

municipal do Rio de 

Janeiro. Silva L.R et 

al, 2009 

Artigo cientifico /  

Revista de Pesquisa: 

Cuidado é  

Fundamental 

Descrever o 

momento de 

diagnóstico e 

tratamento de sífilis 

nas mulheres que 

tiveram seus filhos 

investigados para 

Sífilis Congênita 

(SC) em uma 

maternidade 

municipal do Rio de 

Janeiro, no período 

da campanha de 

combate a SC.  

Foram analisadas 479 fichas de 

investigação de SC nos anos de 

1999, referente à 

primeira campanha de eliminação 

da SC, e 2001, referente à 

segunda. Identificou-se que mais 

da metade dessas mães foram 

diagnosticadas no pré-natal 

(54,3% à 71,9%) e houve um 

aumento progressivo da 

antecipação de 

oferta de tratamento (33,8% à 

62,5%). 

Descritiva 

retrospectiva 

 

VI 

 

 

 

3.2 DISCUSSÃO 

Para entender a saúde dos indivíduos e a maneira como elas encaram a doença é 

necessário considerar suas práticas a partir do cenário onde elas tomam forma, pois cada 

contexto é singular e caracteriza-se por eventos cotidianos (econômicos, sociais e culturais) 

onde estrutura-se a vida coletiva e ajusta-se a vida biológica, ou seja, os indivíduos moldam o 

seu corpo, os seus pensamentos e as suas ações a partir do espaço social no qual eles vivem 

(ALVES, 2015; LEININGER E MCFARLAND, 2015). 

Sendo assim, é prudente descrever os fatores Sociodemográfico e cultural e reconhecer 

algumas das peculiaridades das mesmas, com o objetivo de ser criadas estratégias de 

promoção da saúde condizentes com a realidade do grupo o qual está sendo estudado. 

Dentre os 32 estudos incluídos, observa-se que as idades ficaram concentradas no 

intervalo de 17 a 36 anos, ou seja, trata-se de um grupo de Puérperas majoritariamente jovens, 

o que consiste em um dado esperado, por tratar-se do ápice do período reprodutivo, o que 

implica em um maior número de gestações nessa faixa etária, resultado que corrobora estudos 

realizados em outras capitais brasileiras (E21, E25). Contudo, houve variação considerável na 

idade dessas mulheres, sendo observados casos entre 12 e 15anos de idade (E19).  Tal perfil 

também foi identificado em pesquisa realizada no município de Iguatu-CE para analisar o 

perfil epidemiológico das puérperas nos casos de sífilis congênita, no ano de 2008 (E20), bem 

como no estudo E4, em que, A maior proporção foi de mulheres com o diagnóstico de sífilis 

foi entre 15 e 24 anos. 

Em um estudo descritivo cujo objetivo foi Descrever o perfil epidemiológico dos casos 

notificados de  sífilis congênita nos estados brasileiros no ano de 2017, demostrou-se que a 

distribuição proporcional das características sociodemográficas e clínicas das mulheres com 

https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v38n6/479-486/
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desfecho notificado de sífilis congênita. apresentou uma  mediana de idade que  variou de 23 

anos no Amazonas, Ceará e Rio de Janeiro a 26 anos no Distrito Federal (E26). Em 

contrapartida, estudo realizado na China, cujo objetivo foi tratar fatores pessoais, 

programáticos e outros fatores de risco para sífilis congênita (SC) e desfechos adversos da 

gravidez (APOs), identificou que a idade média  das mulheres foi de 29 anos e a idade variou 

entre 18 e 43 anos (E17). 

Nos resultados do E22 o que se concluiu é que gestantes com idade inferior a 20 

anos apresentaram maior risco de adquirir a infecção na gestação. Isso pode ser 

explicado pela vulnerabilidade da população adolescente, mais exposta às doenças 

sexualmente transmissíveis, visto que é uma fase de imaturidade etária, emocional e 

cognitiva, além de um período de descobertas e de grande influência de grupos sociais 

Com isso, salienta-se que a variação da idade é importante para a pesquisa, já que, a 

cada década de idade, é possível vislumbrar mudanças culturais na sociedade e no que diz 

respeito à preocupação com a saúde (TOMOMITSU, PERRACINI, NERI, 2013).   

Quanto a variável Raça e etnia foi possível identificar um predomínio de cor parda. 

Em um estudo Multicêntrico, no Brasil, demonstrou que 57% das puérperas incluídas na 

pesquisa, se autodeclaram cor da pele parda (E25). Bem como em uma pesquisa semelhante, 

sobre soroprevalência de sífilis entre puérperas, e também multicêntrico, desenvolvido no 

período de 1999 e 2000 demonstrando que as características marcadoras de associadas com a 

positividade para sífilis revelaram uma população composta por mulheres de cor parda e preta 

(E12). O (E26) demonstrou que em relação à heterogeneidade na distribuição de raça/cor 

acompanhou as características regionais de seu estudo com maior percentual de indígenas no 

Amazonas. 

De acordo com os dados apresentados, percebe-se uma maior incidência de sífilis 

gestacional e sífilis congênita em estratos sociais de menor escolaridade e em grupos raciais 

tradicionalmente mais desfavorecidos socioeconomicamente. A maioria das gestantes 

brasileiras tem tido acesso a pelo menos quatro consultas de pré-natal; no entanto, ainda são 

importantes as variações de acesso segundo características socioeconômicas, como nível de 

instrução e raça/cor (ARAÚJO et al., 2012). 

A literatura cientifica mostra que a educação está na base do acesso à saúde, e essa 

noção é associada aos conceitos letramento para a tomada de decisões de saúde, no entanto, a 

partir da analise dos artigos incluídos na pesquisa foi possível observar que, em relação à 

escolaridade, verifica-se na maioria dos estudos uma relação diretamente proporcional entre a 

baixa escolaridade e a ocorrência de sífilis congênita (E7). 
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Em estudo realizado em Fortaleza, cujo objetivo foi descrever o perfil epidemiológico 

da sífilis congênita no ano de 2015, a maioria das puérperas, tinha até 12 anos de estudo 

(87,5%), (E1).  Já no município de Marabá-PA, observou-se que em relação ao grau de 

instrução 1,46% eram analfabetas/menos de 1 ano de escolaridade e44,57% com o ensino 

fundamental incompleto (4ª a 7ª série) como descreve (E3). No estado de Roraima, o que se 

observa é que 58,14% das puérperas possuíam nível fundamental, 37,21% tinha nível médio 

de escolaridade e 2,33% das puérperas eram analfabetas e nenhuma das puérperas incluídas 

no estudo possuía ensino superior.  

Entretanto, em um estudo realizado na Argentina, cujo objetivo foi descrever fatores 

relacionado à falha no diagnóstico e tratamento da sífilis das puerperas demonstrou que, em 

relação à escolaridade, verificou-se que 6% das mães não concluíram o ensino fundamental 

(E14). Na China , a pesquisa demostrou que, dentre as puérperas incluidas na pesquisa, mais 

da metade, teve uma educação de escola secundária ou seja, chegou até o ensino médio (E17). 

O conhecimento precário, reflexo da baixa escolaridade, como se observa nos dados 

apresentados, impede que as mulheres realizem escolhas mais adequadas para as suas 

necessidades. Sanchez e Ciconelli (2012) ao refletirem sobre isso, afirmam que a garantia de 

uma maior equidade em saúde não será obtida, enquanto as ações se limitarem aos sistemas de 

saúde. Em vez disso, são necessárias estratégias que permitam minimizar as diferenças de 

renda e educação na população feminina (DANTAS, SILVA, CARVALHO, 2014). 

Corroborando ao descrito, o estudo E5, verificou que Escolaridade, diagnóstico 

precoce de sífilis, e a realização de pré-natal adequado parecem ser fatores determinantes para 

o adequado tratamento do parceiro e prevenção da transmissão vertical da doença. 

A investigação sobre os elementos culturais que permeiam o diagnóstico de Doença 

Sexualmente Transmissível em mulheres no qual possuem união estável, poderá lançar mão 

de crenças e valores que estejam influenciando o cuidado na promoção da saúde sexual e 

trazer como contribuição a elaboração e implementação de estratégias de educação em saúde 

mais eficazes, uma vez que o cuidado educativo coerente com a cultura, tem maior 

possibilidade de obter êxito (SOUSA E BARROSO, 2009). 

Em um estudo realizado em Fortaleza, dentre as 20 puérperas entrevistadas, 16 eram 

casadas/ ou possuíam união estável (E21). Semelhante a isto, uma pesquisa realizada em São 

Paulo cujo objetivo era compreender a experiência de mães de recém-nascidos internados em 

unidade neonatal submetidos ao tratamento de sífilis congênita demonstrou, que 8 de 10 

puérperas entrevistadas possuíam união estável ou eram casadas (E28). Semelhante a esses 
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resultados, o estudo realizado entre puérperas com diagnóstico de sífilis na região norte do 

Ceará, 6 entrevistadas possuem união estável e apenas um se declara solteira (E31). 

Quanto ao fator estado civil, MENDES (2016), demonstra em sua pesquisa do tipo 

caso-controle que o casamento, união estável e/ou parceria fixa formal consistem em fatores 

de proteção para ocorrência da sífilis congênita, reduzindo em até 58% as chances de 

ocorrência desse agravo.  

No entanto, houve uma divergência quanto ao estado civil, visto que alguns estudos 

demonstra a maioria das Puérperas ser solteiras bem como, o estudo realizado na China que 

também identificou que um quarto das mulheres não possuíam parceiros fixos (E17). Em um 

Estudo transversal com amostra aleatória probabilística de 3047 puérperas, as características 

marcadoras de vulnerabilidade revelaram uma população composta por mulheres solteiras 

(E12), bem como no estado de Minas gerais que a maioria das puérperas com sífilis incluídas 

no estudo, se declararam solteiras (E8). 

Cabe ressaltar que independente de seu estado civil no momento da entrevista de cada 

artigo supracitado, há Estudos que apontam a falta e/ou a inadequação do tratamento do 

parceiro como o principal fator de falha no tratamento da sífilis (E16).  E para aquelas na qual 

possuem união estável ou são casados, as pesquisas, evidenciam a importância do 

envolvimento e participação ativa do parceiro durante a assistência pré-natal, parto e pós-

parto, para que os mesmos se sintam sujeitos ativos na prevenção de agravos que podem 

trazer repercussões negativas para o seu filho, como é o caso da sífilis. 

No que concerne ao uso de etilismo /tabagismo, a Organização Mundial de Saúde tem 

demonstrado grande preocupação com os temas relacionados ao alcoolismo e tabagismo, 

evidenciando o aumento do consumo nesse grupo de mulheres. Os investimentos em 

pesquisas e publicações, nessa área, vêm aumentando, tanto no que se refere às estatísticas 

sobre o consumo e as repercussões na saúde da mulher que além de associação entre outras 

doenças, com as cardiovasculares, estudos evidenciam também a mulheres estarem mais 

propensas ao abuso sexual quando alcoolizadas. (MENDES, CUNHA, NOGUEIRA, 2011; 

KOCH, MANFIO, HILDEBRANDT, LEITE, 2013) 

        No estudo realizado por Gonçalves et al (E20) no Município de Igautu-CE, 

apenas seis (3,4%) puérperas afirmaram ter ingerido bebida alcoólica durante a gestação e 20 

(11,2%) puérperas referiram tabagismo durante a gestação, três (20,0%) relataram ter feito uso 

de 10 cigarros, em média, por dia; e quatro (15,0%) referiram uma média de 20 cigarros por 

dia.  



49 

 

 

 

Cabe ressaltar que, o uso de drogas lícitas (como álcool e cigarro) ou ilícitas aumenta a 

probabilidade de a pessoa envolver-se com múltiplos parceiros sexuais ou da não utilização do 

preservativo e, dessa forma, acresce o risco da contaminação por infecções sexualmente 

transmissíveis (IST), gravidez indesejada e outras consequências negativas à saúde. (Meneses 

et al, 2017). 

A sífilis em gestantes tem sido relacionada ao baixo nível socioeconômico. Embora 

não seja uma doença restrita às camadas menos favorecidas, esses resultados sinalizam que 

baixa renda pode ser marcadores importantes de pouco acesso aos serviços de saúde (E16). 

Em um estudo qualitativo realizado no estado do Rio de janeiro, revela que dentre as 

puérperas entrevistadas, a renda familiar, variou entre 1 e 3 salários mínimos, sendo que a 

renda não era fixa, pois 4 mulheres viviam com seus companheiros que são autônomos e uma 

mãe adolescente viviam com sua mãe, que trabalha como diarista, e irmãos (E27).                      

 Semelhante ao que encontramos no estudo multicêntrico realizado com puérperas que 

convivem com sífilis, em que as rendas familiares são de até 3 salários mínimo (Rodrigues et 

al, 2004). Somando-se ao exposto, E16 descreve o perfil de 67 puérperas em seu estudo, que 

convivem com a sífilis e 80,6% possuíam renda familiar de até quatro salários mínimos. 

Assemelhando-se com os achados de outros artigos.  

O estudo E26, ao descrever o perfil materno portadora de sífilis  nos estados do Brasil, 

encontraram características de mães com sífilis semelhantes às encontradas em outros estudos 

em que o baixo status econômico esta fortemente associados à maior prevalência da doença. 

Tais dados revelam que a sífilis tem sido relacionada ao baixo nível socioeconômico. 

Embora não seja uma doença restrita às camadas menos favorecidas, esses resultados 

sinalizam que pouca escolaridade e baixa renda podem ser marcadores importantes de pouco 

acesso aos serviços de saúde.  

Cabe ressaltar que a renda de uma família tem um peso grande na maneira como se 

cuida da saúde. É o poder econômico que determina, entre outras coisas, o poder de compra 

de alimentos, de vestuário e formas de utilização do serviço de saúde. Esses aspectos 

impactam diretamente na qualidade de vida das mulheres (LEININGER & McFARLAND, 

2015). 

Quanto ao fator religião, foi possível observar dentre os estudos que, os níveis de 

religiosidade e os princípios associados ou não à cultura de cada população podem influenciar 

positivamente na proteção contra fatores/comportamentos de risco, favorecendo a melhor 
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percepção de perigo ou ameaça às IST aos quais os indivíduos estão expostos (GOMES et al., 

2013; LUK et al., 2013). 

 Em um estudo realizado no norte do Ceará, todas se declararam católicas em, (E31); 

No entanto, a sífilis foi mais comum entre as parturientes judias do que entre as beduínas 

como demonstrado em um estudo, cujo objetivo foi  comparar todas gestações entre mulheres 

com e sem sífilis latente no Centro Médico da Universidade de Soroka, Be'er-Sheva, Israel 

(E25), já em outro artigo, em relação ao tipo de credo, grande parte das puérperas  8 (72,7%) 

eram católica, contudo ressalta-se a presença de participantes que afirmaram ser evangélica 3 

(27,3%), demonstrando a prevalência das religiões cristãs (E3 ). 

No E27, demonstra-se que, algumas mulheres emocionaram-se durante seus 

depoimentos quando falaram sobre a culpa. Elas ainda destacaram sua fé em Deus, para ter 

garra e energia para superar e aceitar a doença, além de confortar um pouco essa mistura de 

sentimentos de culpa pela contaminação e de não aceitação da doença. 

Podemos observar então que o fator religião é um elemento que está presente na 

história da humanidade desde seus primórdios, de diferentes formas, em diversas culturas e 

sociedades. Alves e Assis (2015) consideram que este fator possa ser uma das influências 

mais potentes no cotidiano individual, além de constituírem parte importante da cultura, 

transmitindo vitalidade e diversos sentidos a episódios da vida. 

Em relação ao binômio conhecimento-desconhecimento das puérperas sobre sífilis e o 

impacto  que a mesma traça à prática de cuidado de profissionais de saúde, foi possível 

constatar, a partir do conjunto dos estudos analisados, um expressivo déficit de conhecimentos 

sobre a doença, além do domínio de conceitos fragmentados, equivocados e superficiais, todos 

levando a compreensão de que se trata de uma simples doença, ou seja, a maioria das 

puérperas entrevistadas pelos estudos já ouviram falar da  sífilis como uma doença transmitida 

sexualmente, mas a subvalorizam, negligenciando a gravidade do problema. Costa (2016), 

corrobora com estes dados, ao salientar que é evidente a dissociação entre o acesso à informação 

e a transformação desse saber em práticas no cotidiano uma vez que apesar da incidência e dos riscos 

que a sífilis acarreta, o que observa-se é um déficit de conhecimento sobre a doença, além do domínio 

de conceitos fragmentados e superficiais, associando a informação de que se trata de uma simples 

doença transmitida sexualmente, negligenciando a gravidade do problema.  

No estudo realizado no Rio de Janeiro, analisa-se que dentre as cinco puérperas com 

diagnóstico de Sífilis, incluídas na pesquisa, quatro referem apenas terem ouvido falar sobre a 

sífilis, uma depoente nunca ouviu falar sobre a doença, e nenhuma das entrevistadas tinha 
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conhecimento pleno da sífilis, entre eles modo de transmissão, sinais e sintomas, e tratamento 

(E27). 

Apenas 20,9% das puérperas incluídas na pesquisa realizada no Distrito federal, 

declararam conhecimento prévio da doença o que pode sinalizar um tratamento inadequado 

naquela ocasião, reinfecção posterior ou cicatriz sorológica (E16) 

 Para Collaço (2002), o processo de ficar doente é envolvido por expressões subjetivas 

caracterizadas pela inserção na cultura, que possui sua própria linguagem de sofrimento, 

determinada pelos sinais e sintomas. Como a sífilis apresenta sinais e sintomas que passam 

muitas vezes despercebidos, ela não é compreendida, inicialmente, como uma doença, fato 

que retarda o diagnóstico e o início do tratamento, bem como o entendimento sobre sua 

transmissão. 

De acordo com E29, as participantes do seu estudo, este realizado no hospital de 

Clinicas em Porto Alegre, revelaram que o conhecimento sobre a doença é relacionado, 

principalmente, ao tratamento medicamentoso. Não demonstraram, porém, conhecimentos 

sobre a importância do tratamento nem sobre a sua ação, apenas sabem da necessidade de 

realizá-lo. Assim, somente um pequeno número delas realizou tratamento adequado na 

gestação, juntamente com o seu parceiro. 

Somando-se ao exposto, os artigos E3 e E18 demonstraram de forma semelhante, a 

partir de seus achados, que existe uma lacuna entre a assistência realizada durante o pré-natal 

e o conhecimento das gestantes sobre a patologia, havendo a necessidade de reorganizar tanto 

a abordagem quanto as estratégias de promoção a saúde destas mulheres puérperas no que diz 

respeito às Infecções Sexualmente Transmissíveis, destacando-se a sífilis. Desse modo, estes 

estudos revelaram deficiência nas orientações sobre a doenças e seus riscos durante a 

assistência no pré-natal, gerando tanto a negação quanto o desinteresse sobre a doença no 

puerpério bem como as possíveis conseqüências para o bebê. 

         Nesse sentido, observa-se que a barreira cultural entre profissional e usuário pode 

influenciar sobremaneira o acesso à informação e à conscientização. Fato esse relacionado, 

por exemplo, com dificuldades de comunicação em saúde determinado pela distância 

cultural e social entre o paciente e a equipe de saúde sendo, assim, necessária a compreensão 

da herança cultural prevalente a fim de que seu comportamento possa ser direcionado para 

um modo de vida saudável. Uma vez que é notória a influência de fatores socioculturais na 

aquisição das Infecções Sexualmente Transmissíveis, como afirmam, Costa e Carbone 

(2004) e Backes et al (2009). 
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A pesquisa realizada em Fortaleza- Ceará (E30), que objetivou investigar o 

conhecimento materno acerca da sífilis congênita e identificar a visão materna a respeito dos 

problemas que interferem na qualidade de vida da criança com sífilis congênita, evidenciou 

que nenhuma das puérperas entrevistadas alcançou o conceito básico da doença. Sendo esse 

um achado relevante dado à proporção e magnitude da patologia. Porém esse é explicável, na 

medida em que a doença ocorre de forma silenciosa e o diagnóstico é negligenciado pelas 

portadoras. 

De maneira semelhante, Siqueira et al (E31), descrevem que as puérperas 

manifestaram deficiência no conhecimento acerca do processo de transmissão da doença e sua 

gravidade. Para eles, isso pode levar à exposição da doença ao concepto, por desconhecimento 

das práticas de prevenção, pois, esses conhecimentos são necessários para que as mulheres 

desenvolvam potencialidades de enfrentamento em relação à doença e de adesão ao 

tratamento, com atenção sobre o risco da transmissão da infecção para seu concepto. 

Ainda de acordo com E31, o conhecimento limitado das puérperas sobre a sífilis 

parece ser resultante da deficiência de informações recebidas em seus percursos pelos serviços 

de saúde. Muitos profissionais da Atenção Primária à Saúde não possuem o conhecimento 

adequado para a realização de ações preventivas e de controle da sífilis.  

Reforçando a cultura da desinformação que paira nos serviços de saúde sobre este 

importante agravo, Schetini (2005), contribui afirmando que o tratamento inadequado é uma 

causa constante de sífilis congênita. Pois, em seu estudo fica evidente o desconhecimento 

tanto por parte da gestante quanto por parte da puérpera, à existência da sífilis e sua 

gravidade. Este argumento propõe o direcionamento para a educação em saúde e o tratamento 

supervisionado. Esta realidade sugere que as políticas públicas desenvolvidas para garantir 

uma assistência de qualidade no seguimento pré-natal não estão sendo suficientes para 

garantir o controle da sífilis congênita e o cumprimento da meta na redução da sua incidência. 

Para o E21, freqüentemente as mulheres dão pouca importância à doença e, em 

decorrência do estágio da sífilis em que se encontram, os sinais e sintomas podem estar 

ausentes ou não perceptíveis o que as levam a não considerar a doença como um agravo 

importante para a sua saúde e a de seu filho. Por essa razão, não se motivam a aderirem ao 

tratamento e adotar práticas sexuais seguras, mesmo depois da definição do diagnóstico.  

   As gestantes, e principalmente as infectadas pela sífilis, deveriam ser acolhidas pelos 

profissionais quando de seu acesso aos serviços de pré-natal para ali receberem informações 

referentes a este agravo. Se tal chance foi desperdiçada no acolhimento, e a ela não foi dada a 
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chance de obter informações necessárias para que ela mesma desenvolvesse potencialidades 

para o enfrentamento em relação à doença e de adesão ao tratamento, uma nova chance a 

mesma deveria ter por ocasião do parto, momento em que se poderia dedicar maior atenção a 

essas puérperas por parte dos profissionais que as assistem (E27).  

  Observa-se a partir da análise do estudo E28, que ao descobrir-se com sífilis, a 

mulher sente-se constrangida por ser portadora de uma doença estigmatizante e que poderá 

vivenciar preconceitos. Com certa constância lhes perguntam sobre o tratamento que está 

recebendo e, temendo ser alvo de preconceito, acaba a mesma omitindo ser soropositiva para 

sífilis, fornecendo respostas genéricas de estar em tratamento de uma infecção.  

Com isso, o que se vê é a necessidade de reformular a abordagem em relação às 

mulheres sobre as IST´s, de maneira que elas assim possam compreender os aspectos que 

envolvem a transmissão de agravos à saúde e a importância do tratamento na prevenção da 

transmissão vertical de doenças.  

Martins et al, 2018 ressalta a importância de ações estratégicas de promoção e 

prevenção principalmente na saúde sexual e reprodutiva, englobando a complexidade das 

peculiaridades vivenciadas, o que provocará fortalecimento da autonomia dos sujeitos, como 

essência do processo educativo, além de considerar a ciência, saberes e opiniões, devendo 

congregar os contextos das vulnerabilidades sociais e culturais. 

Nos depoimentos reproduzidos através do estudo de E24, realizado em uma 

maternidade no Município do Rio de Janeiro, com objetivo de identificar as influências da 

cultura na história de vida de mães com sífilis; fica clara a falta de acolhimento, ética e 

respeito dos profissionais de saúde quando lidam com as puérperas internadas no alojamento 

conjunto para o tratamento da sífilis de seu filho. Existe uma violência explícita permeada 

pela falta de informação prestada às mulheres a respeito do tratamento a que são submetidas. 

Não raro, elas convivem com o medo, o abandono e a descrença não só no tratamento de uma 

doença sexualmente transmissível, mas nos próprios profissionais de saúde.  

A prática de tal violência, evidencia a falta de informação e a falta de ética os 

profissionais de saúde ao lidarem com um problema que é desagradável e discriminatório para 

as puérperas com sífilis. Uma vez que o conhecimento e habilidade do profissional falham na 

adequação dos valores do cliente e seu modo de vida, ele (o profissional) pode não ter uma 

resposta satisfatória (WHALEY, WONG, 1999) 

Ocorrendo a não cooperação e a insatisfação ao tratamento.Tal fato pode levar ao 

abandono ou a não adesão ao tratamento, uma vez que marginaliza a clientela. 
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Somando-se a isto, E32 observa a necessidade dos profissionais de saúde, facilitarem a 

comunicação, permitindo a formação de vínculos de confiança para melhorar a compreensão 

sobre as percepções e crenças de mulheres e comunidades em relação à saúde e doença. Essas 

atitudes são fundamentais para a criação de estratégias apropriadas para aumentar os 

conhecimentos sobre saúde, doença e prevenção de doenças e, assim, promover ações 

resolutivas.  

Cabe destacar que a Organização Mundial de Saúde, ressalta que intervenções 

relativamente simples para cuidados com mães e recém-nascidos possibilitam uma grande 

redução na ocorrência da sífilis congênita. A prevenção da sífilis congênita exige uma maior 

conscientização em relação à amplitude e gravidade da sífilis, principalmente entre gestantes e 

crianças. Essa tomada de consciência deve atingir a todos os níveis dos serviços de saúde, 

indo desde os gestores até os prestadores de cuidados e usuários dos serviços, os quais devem 

receber informação sobre a doença e ser convencidos de que a prevenção e o tratamento 

podem resultar em benefícios importantes para a saúde das mulheres e crianças (BRASIL, 

2008). 

É importante destacar que a cultura e a educação estabelecem uma relação direta e 

profunda, uma vez que pessoas ou grupos, muitas vezes, determinam suas escolhas no 

processo saúde-enfermidade-cuidado com base nos preceitos de sua cultura. O processo 

educativo precisa envolver a transmissão horizontal de conhecimentos, e estes são, 

necessariamente, influenciados por elementos culturais (Sousa e Barroso, 2009). 

Com isso, destacamos a necessidade premente de voltarmos nossas atenções para um 

cuidado que considere todos os valores culturais dos usuários de saúde. Um cuidado 

direcionado para a investigação das singularidades dos costumes e esclarecimentos de 

conceitos por meio de um trabalho de educação sexual que vise não só a prevenção de IST, 

mas também, uma vez já instalada a doença, trabalhe orientando sobre a importância de 

iniciar o tratamento. Reforça-se, assim, a necessidade de implantação de ações de promoção 

de conscientização de mulheres que vivenciam este agravo, a respeito do que é verdadeiro ou 

falso em se tratando da abordagem saúde/doença frente as IST’s, especialmente na sua fase 

reprodutiva. 

A análise dos artigos para esta pesquisa aponta sobre a necessidade de revisão de 

estratégias pelos profissionais de saúde na abordagem as puérperas que convivem com sífilis 

visando favorecer o acolhimento e adesão as mesmas ao tratamento. 
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 E16 afirma, a partir dos dados evidenciados em seu estudo, que o acolhimento e 

reconhecimento de necessidades são essenciais para a organização do serviço, melhoria da 

qualidade e seguimento efetivo dos casos, a citar-se, a fixação da mulher no serviço de saúde. 

Receber o diagnóstico de uma IST para qualquer pessoa não é algo de confortável aceitação. 

E, quando se trata de uma mulher em processo gestacional, isto pode resultar em sentimentos 

negativos, conflitos emocionais e, ainda, receio de ser alvo de preconceito gerado pela 

sociedade. O que se faz imprescindível é a necessidade de abordagem multiprofissional 

humanizada, acolhedora e resolutiva, utilizando estratégias específicas como ferramenta para 

o êxito do processo de cura.  

Corroborando ao exposto, E9, evidenciou que a quantidade de consultas recebidas pela 

gestante em seu atendimento pré-natal não é suficiente para garantir o controle da sífilis. A 

diminuição significativa da sua incidência no período gestacional, e a conseqüente diminuição 

de casos de sífilis congênita, só poderá ser efetiva quando as medidas de prevenção e controle 

forem satisfatoriamente aplicadas. Para tanto, é necessário que tanto os profissionais da saúde 

quanto os gestores estejam seriamente comprometidos com a qualidade dos serviços prestados 

na assistência pré-natal. Considera-se, no estudo, ser relevante para eficácia desse processo, 

tanto a completitude das anotações referentes a usuária, quanto sobre o acompanhamento da 

gestante, cabendo ressaltar a necessidade de melhoria nas informações registradas nos 

prontuários e nos cartões das gestantes. 

Foi evidenciado no estudo E6, que O pré-natal inadequado e o término do tratamento 

para sífilis, com menos de 30 dias antes do parto aumentaram o risco de um ou mais 

desfechos adversos na gestação. 

No entanto, o E2 revelou que O risco da positividade para sífilis diminuiu à medida 

que aumentou o número de consultas de pré-natal. As parturientes que realizaram de uma a 

cinco consultas apresentam a ocorrência da doença aumentada em 61,5% quando comparadas 

com aquelas que realizaram pelo menos seis consultas. As parturientes que iniciaram o pré-

natal no 2º trimestre de gestação apresentaram a ocorrência da sífilis aumentada em 75,8% 

quando comparadas com aquelas que o iniciaram no primeiro trimestre. 

O estudo E1, expõe que na estratificação das 455 gestantes que realizaram o pré-natal, 

quanto à identificação da unidade de saúde onde foi realizado o seguimento. Observou-se que 

43,3% não tinham o nome da unidade registrada no cartão da gestante, dificultando assim 

qualquer contra-referência que pudesse favorecer ao seguimento da puérpera e do recém-nascido 

na atenção básica. 



56 

 

 

 

Também, o estudo E24, discorre sobre a falta de informação entre o tempo de infecção 

e tratamento prévio para sífilis nos cartões de pré-natal quando a gestante é admitada na 

maternidade, revelando, assim, a necessidade de vigilância cuidadosa principalmente quando 

se trata da sífilis. 

A utilização do cartão de pré-natal nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) e na unidade 

hospitalar está de certa forma interligada, uma vez que os profissionais de saúde que deles fazem 

parte utilizam este meio para um diálogo indireto, porém preciso. O que reforça a necessidade de 

que as informações cheguem ao hospital completas e corretas e regressem da mesma forma para a 

ESF pertencente aquela gestante já puérpera (SOUZA, 2013). 

Segundo Santos Neto et al., (2012) é importante a avaliação dos cartões das gestantes pois 

permite inferir a qualidade da assistência pré-natal nos serviços de saúde. A incompletude ou 

ausência de registros no cartão da gestante pode gerar uma idéia de descaso dos profissionais de 

saúde por ele. 

Fato esse também observado por E11, que descreve que a garantia de acesso aos 

serviços de saúde durante o período gestacional; A qualidade da assistência ofertada no pré-

natal e no momento parto são determinantes para a redução do número de casos de sífilis 

congênita. Portanto, são necessárias novas estratégias que visem reduzir a transmissão vertical 

da sífilis, como por exemplo, melhorar a organização dos serviços de saúde para que os 

mesmos possam atrair e acolher as mulheres o mais precocemente possível, ampliar o acesso 

aos exames de diagnóstico e de acompanhamento sorológico e oferecer treinamentos e 

capacitação continuada para os profissionais de saúde no manejo da gestante infectada. O 

objetivo é que estes profissionais estejam preparados para realizarem um pré-natal de 

qualidade, além da necessidade de investimentos por parte do governo em políticas públicas 

que fortaleçam as ações de promoção e prevenção da doença. 

Para E27, é necessário transformar o atendimento às mulheres, tão rígido e cheio de 

normas, em acolhimento para facilitar, compreender e estabelecer um vínculo de confiança 

entre as usuárias dos serviços de saúde e os profissionais. A partir das pesquisas citadas, fica 

claro que o diálogo entre profissionais de saúde e as puérperas que convivem com sífilis é um 

elemento bastante positivo além de se transformar em elemento central para novos e 

promissores modos de cuidar a saúde, trazendo como conseqüência a adesão ao tratamento 

necessário para reabilitação de sua saúde.     
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De acordo com E13, é necessário empreender esforços para melhorar a adesão e o 

envolvimento das mulheres ao tratamento, pois em seu estudo realizado no Recife, 1/4 das 

depoentes avaliam o acompanhamento de saúde como um mal acompanhamento. 

E19, a partir de seu estudo feito com puérperas de 4 maternidades de Campo Grande-

MS, reafirma a dificuldade de acolhimento às necessidades específicas da mulher no momento 

do pré-natal, parto e puerpério, e da promoção à saúde integral, no entanto, para superar esse 

quadro, é importante a escuta apurada, a abordagem apropriada, respeitando suas 

particularidades biológicas, psicossociais, culturais e ainda o seu modo de ser, viver e sentir. 

Tudo isto é responsabilidade da equipe de saúde, de acordo com as suas possibilidades. 

Percebe-se que, apesar de o SUS oferecer os testes para o diagnóstico, os 

medicamentos e o auxílio para campanhas de prevenção, não há comprometimento em 

implantar projetos que favoreçam a melhora do serviço, o interesse de profissionais, e até 

mesmo a realização de capacitações e atualizações, o que resulta em lacunas nos serviços que 

realizam o pré-natal, que não permitem alcançar o objetivo proposto na diminuição do índice 

de sífilis congênita (MACEDO,2009) 

De acordo com Brasil, (2008) essa lacuna existente tem como consequência a 

dificuldade de acolhimento às necessidades específicas da mulher no momento do pré-natal, 

parto e puerpério, e da promoção à saúde integral. Para superar esse quadro, é importante a 

escuta apurada, a abordagem apropriada, respeitando suas particularidades biológicas, 

psicossociais, culturais e ainda o seu modo de ser, viver e sentir. Tudo isto é responsabilidade 

da equipe de saúde, de acordo com as suas possibilidades. 

Nesse sentido Carvalho, (1999), afirma que é imprescindível, que a mulher, 

principalmente gestantes ou puérperas com o diagnóstico de sífilis, seja acolhida por 

profissionais compromissados com uma assistência mais abrangente, visando uma interação 

positiva capaz de sanar todas suas demandas, ou sejam elas dúvidas e solicitações. Um novo 

modelo técnico - assistencial para fundamentar essa assistência baseia-se numa concepção 

ampliada do processo saúde - doença, na qual o acesso a bens e serviços de saúde é apenas um 

de seus componentes, que depende essencialmente de políticas públicas mais amplas e 

capazes de prover qualidade de vida. Esse novo modelo distingue-se do anterior, que 

dissociava inteiramente as ações preventivas das ações curativas, a saúde coletiva da atenção 

individual e era inteiramente centrado no atendimento à demanda por assistência médica. 

No ano de 2004, o Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de Humanização 

(PNH), propõe ações que vêm sendo enfatizadas como uma importante estratégia para 
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melhorar a assistência em saúde. Com o intuito de incentivar que as práticas em saúde sejam 

desenvolvidas com maior valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de 

produção de cuidados, destaca como essencial a valorização da escuta, do vínculo e do afeto 

na prática dos profissionais de saúde (BRASIL, 2004).  

A partir de tal, é de extrema relevância que o profissional ouça o paciente, forneça 

explicações de maneira que o mesmo possa entendê-las e dispor de tempo suficiente para 

esclarecer todas suas dúvidas pois, o diálogo apressado limita as possibilidades desta conexão 

entre ambos. Além disso, E15, demonstra que a utilização de novas estratégias pode favorecer 

também custos econômicos para o país. Para ele, a abordagem integrada, utilizando os 

cuidados pré-natais, perinatais e pós-natais como para sífilis, é altamente custo-eficaz e 

eficiente. 

E31, reforça tal questão reafirmando a partir de resultados de sua pesquisa com 

puérperas, na região norte do Ceará, que o comprometimento do profissional de saúde para o 

diálogo com o paciente deve ser pautado, cotidianamente, para evitar pressões desnecessárias, 

culpabilização e consequente destituição de vínculos entre usuário e serviço de saúde. Nessa 

perspectiva, a construção de espaços que propiciem a verbalização de sentimentos pelas 

puérperas, pode se tornar uma importante ferramenta para fortalecer a relação entre 

profissional e a mulher. 

No que se refere a infraestrutura dos serviços, em busca da eficaz resolutividade do 

atendimento, uma estratégia demonstrada por E14, seria a realização dos exames de pré-natal 

no mesmo serviço onde elas terão o parto. Isto favorecerá que  acessem com mais freqüência 

o diagnóstico e o tratamento oportuno. Espera-se deste modo, que uma melhor infra-estrutura 

laboratorial facilite o diagnóstico uma vez que as mulheres encontram limitações para a 

realização das sorologias nos centros primários de atenção. Nestes serviços ou as mesmas não 

são realizadas, ou são lugares distantes e centralizados, o que faz com que a gestante com 

sífilis perca sua consulta ou não volte para conferir os resultados dos exames que fora 

solicitados, gerando atrasos ao precoce inicio de tratamento e colocando em risco a saúde do 

bebê. 

Mediante o exposto, é possível perceber que a utilização de novas estratégia de 

acolhimento é vista como um acerto entre os autores citados, pois fortalece vínculos entre 

profissionais e usuários, reforça as relações de confiança, agiliza o atendimento, facilita a 

adesão ao tratamento e melhora o desfecho clínico. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo atendeu o objetivo de analisar as relações entre os aspectos socioculturais das 

puérperas com sífilis e os cuidados ofertados pela equipe de  saúde segundo a literatura 

científica. O método apropriado e que atendeu ao objetivo traçado foi de Revisão Integrativa 

da Literatura (RIL), conduzida pela questão de pesquisa: Como os aspectos Socioculturais de 

mulheres puérperas com sífilis podem influenciar as práticas de cuidado de profissionais de 

saúde? Foi utilizada a estratégia PICo onde, a População (P) abrangeu mulheres com sífilis no 

puerpério; o Fenômeno de Interesse (I) é aspectos socioculturais, e o Contexto (Co) referiu-se 

a práticas de cuidado.  

Com dados coletados em julho de 2019 em diferentes bases de dados e repositórios de 

instituições de formação evidenciou que o perfil de mulheres puérperas com sífilis são 

majoritariamente não brancas, jovens, em idade reprodutiva, baixa renda per capita mensal, e 

que ainda não concluíram o ensino fundamental. Em relação ao agravo sífilis as puérperas 

demonstraram déficit de conhecimento. Os dados analisados mostraram, também, a necessidade 

de se rever as estratégias utilizadas pelos profissionais de saúde na abordagem as puérperas 

com sífilis com propósito de qualificar acolhimento e ampliação de conhecimentos sobre 

prevenção, tratamento e os cuidados de si.  

Ainda foi constatado que para se cuidar de mulheres puérperas com sífilis é necessário 

a construção de vínculos coesos, o conhecimento do seu contexto socioambiental e a 

instituição de uma escuta atentiva sobre sua bagagem cultural.  

A assistência prestada, segundo a literatura pesquisada, prioriza a redução das taxas de 

sífilis e não considera o sentido que a doença tem para as mulheres e seus parceiros, ou seja, o 

modelo de assistência implementada pelos serviços de saúde às gestantes e seus parceiros 

consideram-nos como objetos da assistência e não os tratam como atores sociais, sujeitos e 

protagonistas do próprio corpo e história. 

 Compreende-se pelos achados que o modelo biomédico, voltado prioritariamente para 

a cura se apresenta como insuficiente para dar conta das reais necessidades e demandas da 

clientela. É necessário traçar novas estratégias pois, as mulheres precisam ser vistas de forma 

integral e com as especificidades de sua condição feminina. Um cuidado cultural, cujas 

condições sociais a que são submetidas sejam consideradas, é o novo modelo que precisa 

nortear as ações cuidativas dos profissionais de saúde. 
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Desse modo, suas crenças, valores e expectativas não são valorizados no cuidado do 

profissional, desconsiderando o significado simbólico atribuído por estes atores ao se elaborar 

e implementar o acompanhamento pré-natal e pós-natal. Sendo assim, conclui-se então, que é 

necessária uma atenção voltada para tais problemas e solução dos mesmos visando à adesão 

completa no tratamento para os casos existentes de sífilis no período gestacional refletindo 

também na sífilis congênita bem como no período pós natal. 

Para finalizar, recomendo o desenvolvimento de outros estudos que abordem com mais 

propriedade e explorem mais variáveis relacionadas e temáticas bem como a publicação dos 

mesmos para enriquecimento de conhecimento do profissional da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, P.C. Itinerário terapêutico e os nexus de significados da doença. Rev Ciên Sociais, 

v.42, n. 28, 2015. Dísponivel em: http://capacitasalud.com/biblioteca/wp-

content/uploads/2017/05/ALVES-2015-Itinerarios-Terapeuticos.pdf Acesso em 06 de julho de 

2019. 

 

AMARAL, Eliana. Sífilis na gravidez e óbito fetal: de volta para o futuro. Rev. Bras. Ginecol. 

Obstet., Rio de Janeiro, v. 34, n. 2, p. 52-55, fev.  2012. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

72032012000200002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 26 ago. 2019.   

 

ARAUJO, Cinthia Lociks de et al. Incidência da sífilis congênita no Brasil e sua relação com 

a Estratégia Saúde da Família. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 46, n. 3, p. 479-486,  jun.  

2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102012000300010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 26 ago.  2019.   

 

AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Cuidado: trabalho e interação nas práticas de 

saúde. Rio de Janeiro: Cepesc, IMS/Uerj, Abrasco, 2011. 282 p. 

 

AZULAY, Rubem David. História da síflis. Anais Brasileiros de Dermatologia. v.63, n.1, p 

3-4. 1988. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102012000300010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 26 Ago. 2019.   

 

BACKES, Marli Terezinha Stein et al. Conceitos de saúde e doença ao longo da história sob o 

olhar epidemiológico e antropológico. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, v. 17, n.1, p. 111-7, 

Jan/mar 2009. Disponível em: http://www.facenf.uerj.br/v17n1/v17n1a21.pdf. Acesso em 14 

Mai. 2019. 

 

BARBOSA Débora Regina Marques et al. Perfil epidemiológico dos casos de sífilis 

Gestacional; Rev enferm UFPE on line., Recife, v. 11, n.5, p.1867-74, 2017. Disponível em: 

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/viewFile/23335/18934>. 

Acesso em 23 Mai. 2019. 

http://capacitasalud.com/biblioteca/wp-content/uploads/2017/05/ALVES-2015-Itinerarios-Terapeuticos.pdf
http://capacitasalud.com/biblioteca/wp-content/uploads/2017/05/ALVES-2015-Itinerarios-Terapeuticos.pdf


62 

 

 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher: bases 

de ação programáticas. Brasília: Ministério da Saúde, 1984. 

 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de 

DST/AIDS. Diretrizes para controle da sífilis congênita: manual de bolso. Ministério da Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST/Aids. 2. ed. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2006. 

 

_______. Ministério da Saúde. Curso básico de vigilância epidemiológica em sífilis 

congênita, sífilis em gestantes, infecção pelo HIV em gestantes e crianças expostas. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009. 

 

_______. Ministério da Saúde. Portaria Nº 3.242 de 30 de dezembro de 2011. Dispõe sobre o 

Fluxograma Laboratorial da Sífilis e a utilização de testes rápidos para triagem da sífilis em 

situações especiais e apresenta outras recomendações. Brasília, 2011 

 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

DST/Aids e Hepatites Virais. Boletim epidemiológico. Sífilis. Brasília: Ministério da Saúde, 

2012. 

 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, 

Aids e Hepatites Virais. Boletim epidemiológico Ano IV - nº 01 – Sífilis. Brasília, 2015. 

Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/boletim-epidemiologico-hivaids-

2015>. Acesso em 02 fev. 2019. 

 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, 2017. Boletim 

epidemiológico. Brasília, 2017.  Disponível em: 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/novembro/13/BE-2017-038-

BoletimSifilis-11-2017-publicacao-.pdf)>. Acesso em 02 fev. 2019. 

 

CARRARA, Sérgio. Tributo a vênus: a luta contra a sífilis no Brasil, da passagem do século 

aos anos 40 [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1996. 339 p.  

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/novembro/13/BE-2017-038-Boletim-Sifilis-11-2017-publicacao-.pdf


63 

 

 

 

 

CARVALHO, Valéria Conceição Passos de; ARAUJO, Thália Velho Barreto de. Adequação 

da assistência pré-natal em gestantes atendidas em dois hospitais de referência para gravidez 

de alto risco do Sistema Único de Saúde, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. Rev. 

Bras. Saude Mater. Infant.,  Recife ,  v. 7, n. 3, p. 309-317,  Sept.  2007.  Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-

38292007000300010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 26 Ago.  2019. 

 

CARVALHO AI. Política de saúde e organização setorial. Rio de Janeiro (RJ): ENSP / 

FIOCRUZ; 1999. Documento preparado para o curso de especialização à distância. 

Autogestão em saúde. 

 

CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira. As necessidades de saúde como conceito estruturante na 

luta pela integralidade e equidade na atenção em saúde. In: PINHEIRO, Roseni; MATTOS, 

Ruben Araújo de. Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio de 

Janeiro: UERJ-IMS-Abrasco, 2001. p.113-26. Disponível em: 

<http://www.msf.org.br/conteudo/136/vigario-geral/>.  Acesso em 08 Jun. 2019. 

 

COLLAÇO, Vania Sorgatto. Parto vertical: vivência do casal na dimensão cultural no 

processo de parir. Florianópolis: Cidade Futura, 2002. 263 p. 

 

COSTA, Maria Herminda; CARBONE, Elisa Maria Amorim. Saúde da Família: uma 

abordagem interdisciplinar. Rio de Janeiro: Rubio, 2004. 194 p.  

 

DA SILVA, Leila Rangel et al. Os aspectos culturais na história de vida de mães com sífilis: a 

enfermagem desvendando as influências para o cuidado. Revista Enfermeria Global, n. 8, p. 

1-12, 2006. Disponível em: 

<https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/24136/3/Os%20aspectos%20culturais%20na

%20hist%C3%B3ria%20de%20vida%20de%20m%C3%A3es%20com%20s%C3%ADfilis%

2C%20%20a%20enfermagem%20desvendando%20as%20influ%C3%AAncias%20para%20o

%20cuidado..pdf>. Acesso em: 26 ago.  2019. 

 



64 

 

 

 

DOMINGUES, Rosa Maria Soares Madeira et al. Manejo da sífilis na gestação: 

conhecimentos, práticas e atitudes dos profissionais pré-natalistas da rede SUS do município 

do Rio de Janeiro. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 18, n. 5, p. 1341-1351,  Mai.  

2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232013000500019&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 26 ago.  2019. 

 

DOMINGUES, Rosa Maria Soares Madeira. Adequação da assistência pré-natal segundo as 

características maternas no Brasil. Rev Panam Salud Publica, v. 37, n.3, p. 140-47, 2015. 

Disponível em: < https://www.scielosp.org/article/rpsp/2015.v37n3/140-147/#>. Acesso em: 

26 ago. 2019. 

 

FERREIRA, Leila Mara, FERRARI Tatiana. Conhecimento Dos Profissionais Da Saúde 

Sobre Sífilis Congênita: Revisão De Literatura. ANAIS MOSTRA CIENTIFICA 

ENFERMAGEM; 2016. Disponível em: 

<https://editora.unoesc.edu.br/index.php/anaissamcenf/article/view/10768>. Acesso em: 02 

jul. 2019. 

 

FIGUEIREDO Mayanne Santana Nóbrega de et al. Percepção de enfermeiros sobre a adesão 

ao tratamento dos parceiros de gestantes com sífilis. Rev. Rene. v.16, n.3, p.345-54, 2015. 

Disponível em: <http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/2789/2163>. Acesso em: 26 ago.  

2019. 

 

FRANÇA, Inacia Sátiro Xavier de et al. Fatores associados a notificação da sífilis congênita: 

um indicador de qualidade da assistência pré-natal. Revista da Rede de Enfermagem do 

Nordeste- Rev Rene, v.16, n.3, p. 374-81, 2015. Disponível em: 

<http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/2805>. Acesso em: 26 ago.  2019. 

 

FREITAS, Fernando et al. Rotinas em Ginecologia. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 370 p. 

 

GALVAO, Taís Freire; PEREIRA, Mauricio Gomes. Revisões sistemáticas da literatura: 

passos para sua elaboração. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília,  v. 23, n. 1, p. 183-184,  mar.  

2014 .   Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-

49742014000100018&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 26  ago.  2019. 

https://editora.unoesc.edu.br/index.php/anaissamcenf/article/view/10768
https://editora.unoesc.edu.br/index.php/anaissamcenf/article/view/10768
https://editora.unoesc.edu.br/index.php/anaissamcenf/article/view/10768


65 

 

 

 

 

GRIEBELER, Ana Paula Dhein. A concepção social da sífilis no Brasil: uma releitura sobre o 

surgimento e a atualidade. Porto Alegre, 2009. 71 f. Trabalhos de Conclusão de Curso 

(Especialização em Saúde Pública) - Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Porto Alegre, 2009. 

 

RIBEIRO, Samila Gomes et al . Perfil gineco-obstétrico de mulheres encarceradas no Estado 

do Ceará. Texto contexto - enferm.,  Florianópolis ,  v. 22, n. 1, p. 13-21,  Mar.  2013.   

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072013000100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  26  ago.  2019.   

 

HELMAN, Cecil. Cultura, Saúde e Doença. 4° ed. Porto Alegre: Artmed, 408 p, 2003. 

 

LEITE, Ive Athiery et al. Assistência De Enfermagem Na Sífilis Na Gravidez: Uma Revisão 

Integrativa, Ciências Biológicas e da Saúde, Maceió, v. 3, n. 3, p. 165-176, 2016, Disponível 

em: <https://periodicos.set.edu.br/index.php/fitsbiosaude/article/view/3417>. Acesso em:  26 

ago.  2019.   

 

KOLBE, Cristiane Athanasio. Conhecimento da puérpera quanto à necessidade do 

tratamento para prevenção da sífilis congênita. Porto Alegre, 2010. 38 f. Trabalhos de 

Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009. 

 

LAZARINI, Flaviane Mello; BARBOSA, Dulce Aparecida. Educational intervention in 

Primary Care for the prevention of congenital syphilis. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 

Ribeirão Preto, v. 25,  e2845,    2017.   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692017000100305&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  26  ago.  2019.   

 

LEININGER, Madeleine. Looking to the future of nursing and the relevancy of culture care 

theory. In: LEININGER, Madeleine M. (Ed.) Culture care diversity and universality: a theory 

of nursing. New York: National League for Nursing Press, 1991a. 432 p. 

 



66 

 

 

 

LEININGER, Madeleine. Culture care theory: a major contribution to advance transcultural 

nursing knowledge and practices. J Transcult Nurs, v.13, n. 3, p. 189-92, 2002. Disponível 

em: < https://doi.org/10.1177/10459602013003005>. Acesso em: 27 ago. 2019.   

 

LEININGER, Madeleine; MCFARLAND, Marilyn. Culture care diversity and universality: a 

worldwide nursing theory. New York: Jones and Bartlett Publishers, Inc., 2015, 621 p. 

 

MACEDO, Vilma Costa de et al . Avaliação das ações de prevenção da transmissão vertical 

do HIV e sífilis em maternidades públicas de quatro municípios do Nordeste brasileiro. Cad. 

Saúde Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 25, n. 8, p. 1679-1692,  Ago.  2009.   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2009000800004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 27 ago. 2019.   

 

MAGALHAES, Daniela Mendes dos Santos et al. Sífilis materna e congênita: ainda um 

desafio. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 29, n. 6, p. 1109-1120, jun.  2013.  Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2013000600008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  26 ago.  2019.   

 

MANZINI, Eduardo José. Entrevista semi-estruturada: análise de objetivos e de roteiros. In: 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE PESQUISA E ESTUDOS QUALITATIVOS, 2, 

2004, Bauru. A pesquisa qualitativa em debate. Anais.. Bauru: USC, 2004. CD-ROOM.  

 

MARTINS, Debora Cristina et al. Comportamento sexual e infecções sexualmente 

transmissíveis em mulheres de apenados. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 26,  

e3043,    2018.   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692018000100356&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 28 ago.  2019.   

 

MELO, Nara Gertrudes Diniz Oliveira; MELO FILHO, Djalma Agripino de; FERREIRA, 

Luiz Oscar Cardoso. Diferenciais intraurbanos de sífilis congênita no Recife, Pernambuco, 

Brasil (2004-2006). Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 20, n. 2, p. 213-222, jun.  2011 .   

Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-

49742011000200010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  26 ago.  2019.   



67 

 

 

 

 

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVAO, 

Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na 

saúde e na enfermagem. Texto contexto - enferm.,  Florianópolis ,  v. 17, n. 4, p. 758-764,  

Dec.  2008 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072008000400018&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 26  Ago.  2019.   

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. São Paulo: Hucitec, 2007. 408 p.  

 

NORONHA, Augusto César et al. Sífilis secundária: diagnóstico a partir das lesões orais. 

DST – J bras Doenças Sex Transm. v. 18, n.3, p. 190-193, 2006. Disponível em: < 

http://www.dst.uff.br/revista18-3-

2006/SIFILIS%20SECUNDARIA%20DIAGNOSTICO%20A%20PARTIR%20DAS%20LO

SOES%20ORAIS.pdf>. Acesso em: 26 ago.  2019.   

 

NUNES, André et al. Medindo as desigualdades sociais em saúde no Brasil: uma proposta de 

monitoramento. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2001. 221 p. 

 

OSIS, Maria José Martins Duarte. Paism: um marco na abordagem da saúde reprodutiva no 

Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 14, supl. 1, p. S25-S32, 1998.   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X1998000500011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 26 ago.  2019.   

 

PINTO, Valdir Monteiro et al. Prevalência de Sífilis e fatores associados a população em 

situação de rua de São Paulo, Brasil, com utilização de Teste Rápido. Rev. bras. epidemiol.,  

São Paulo ,  v. 17, n. 2, p. 341-354,  jun.  2014. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

790X2014000200341&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 26 ago.  2019.   

 



68 

 

 

 

POUPART, Jean. Entrevista de tipo qualitativo: considerações epistemológicas, teóricas e 

metodológicas. In: POUPART, Jean et al. A pesquisa qualitativa. Enfoques epistemológicos e 

metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2014. p. 215- 253.  

 

RAMOS JR., Alberto Novaes et al. Control of mother-to-child transmission of infectious 

diseases in Brazil: progress in HIV/AIDS and failure in congenital syphilis. Cad. Saúde 

Pública, Rio de Janeiro, v. 23, supl. 3, p. S370-S378, 2007.   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2007001500005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 26 ago.  2019.   

 

RODRIGUES, Danielle Carvalho. Conhecimentos, atitudes e práticas dos profissionais da 

Estratégia Saúde da Família de Teresina para o controle da sífilis em gestante. Rio de 

Janeiro, 2015. 96 f. Tese (Mestrado Modalidade Profissional em Epidemiologia em Saúde 

Pública) - Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Rio de 

Janeiro, 2015. 

 

SANCHEZ, Raquel Maia; CICONELLI, Rozana Mesquita. Conceitos de acesso à saúde. Pan 

American Journal of Public Health, v. 31, n. 13, 2012. Disponível em: 

<https://www.scielosp.org/article/rpsp/2012.v31n3/260-268/>. Acesso em: 26 ago.  2019.   

 

SANTOS, Cristina Mamédio da Costa; PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos; NOBRE, 

Moacyr Roberto Cuce. The PICO strategy for the research question construction and evidence 

search. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 15, n. 3, p. 508-511,  jun  2007.   

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692007000300023&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  26 ago.  2019.   

 

SANTOS, Luciana Santos; BELATTO, Tania Mara da Silva.  Tratamento Da Sífilis No 

Puerpério, p. 1-11, 2015. Disponível em: <http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp- 

content/uploads/2017/09/Luciana-Santos-Lima.pdf; >. Acesso em: 01 jun. 2019  

 

SARACENI, Valéria et al. Mortalidade perinatal por sífilis congênita: indicador da qualidade 

da atenção à mulher e à criança. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 4, p. 1244-

1250, ago.  2005. Disponível em: 

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2017/09/Luciana-Santos-Lima.pdf


69 

 

 

 

 

 
2

4 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2005000400027&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  26 ago.  2019.   

 

SARACENI, Valéria et al. Vigilância da sífilis na gravidez. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 

v. 16, n. 2, p. 103-111, jun.  2007. Disponível em 

<http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-

49742007000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  26 ago.  2019.   

SILVA, Leila Rangel et al. O Impacto Da Campanha De Combate À Sífilis Congênita Sobre 

Diagnóstico E Tratamento De Sífilis Em Mulheres Admitidas Em Uma Maternidade 

Municipal Do Rio De Janeiro. Revista online de pesquisa-cuidado é fundamental, Rio de 

janeiro, v. 1, n. 2, p.111-222, 2009. Disponível em: 

<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/369/397> Acesso em: 

03 fev. 2019. 

 

SILVA, Maria Rejane Ferreira da et al. Percepção de mulheres com relação à ocorrência de 

sífilis congênita em seus conceptos.  Rev. APS, Juiz de Fora, v. 13, n. 3, p. 301-309, jul./set. 

2010. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/14497> Acesso 

em: 03 fev. 2019. 

 

SOUSA, Leilane Barbosa de; PINHEIRO, Ana Karina Bezerra; PAGLIUCA, Lorita Marlena 

Freitag. Da teoria da diversidade e universalidade do cuidado cultural à prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis. Rev enferm UERJ, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, p. 321- 5, jul/set., 

2009. Disponível em: <http://www.facenf.uerj.br/v17n3/v17n3a04.pdf> Acesso em: 03 fev. 

2019. 

 

SOUSA, Leilane Barbosa de; BARROSO, Maria Grasiela Teixeira. DST no âmbito da relação 

estável: análise cultural com base na perspectiva da mulher. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, 

v. 13, n. 1, p. 123-130, mar. 2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

81452009000100017&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 26 ago.  2019.    

 

SOUZA, Viviane Barbosa de; ROECKER, Simone; MARCON, Sonia Silva. Ações 

educativas durante a assistência pré-natal: percepção de gestantes atendidas na rede básica de 



70 

 

 

 

Maringá-PR. Rev. Eletr. Enf., Goiania, v.13, n.2, p.199-210, 2011. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.5216/ree.v13i2.10162>. Acesso em: 27 ago. 2019. 

 

TEIXEIRA, Selma Villas Boas et al. Educação Em Saúde: A Influência Do Perfil Sócio-

Econômico- Cultural Das Gestantes, Rev enferm UFPE on line. v. 4, n. 1, p. 133-41, jan/mar 

2016. Disponível em: < 

https://pdfs.semanticscholar.org/19c6/3c5efe2a7546fc0b1ebf8612ab50b4de799d.pdf> Acesso 

em: 03 fev. 2019. 

THE JOANNA BRIGGS Institute. Joanna Briggs Institute Reviewer’s Manual. 2011 edition. 

Adelaide: Institute Joanna Briggs; 2011. Disponível em: 

<https://wiki.joannabriggs.org/display/MANUAL/JBI+Reviewer%27s+Manual>. Acesso em 

26 ago.  2019.  

 

TOMOMITSU, Monica R.S.V.; PERRACINI, Monica Rodrigues; NERI, Anita Liberalesso. 

Influência de gênero, idade e renda sobre o bem-estar de idosos cuidadores e não cuidadores. 

Rev. bras. geriatr. gerontol.,  Rio de Janeiro ,  v. 16, n. 4, p. 663-680,  Dec.  2013 .   

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-

98232013000400663&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 26 ago.  2019.   

 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 175 p. 

 

UJVARI, Stefan Cunha. A história da Humanidade contada pelos Vírus. São Paulo: contexto, 

2008. 206 p. 

 

VASCONCELOS, Maristela Ines Osawa et al. Estratégias e Desafios dos Enfermeiros da 

Atenção Básica para o Tratamento Simultâneo da Sífilis. In: CIAIQ, 5., 2016, Porto. Atas 

CIAIQ2016. Investigación Cualitativa em Salud, 2016, 2v. p. 1584-92.   

 

WALDOW, Vera Regina; BORGES, Rosália Figueiró. O processo de cuidar sob a perspectiva 

da vulnerabilidade. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 16, n. 4, p. 765-771, ago.  

2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692008000400018&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 26 ago.  2019.   



71 

 

 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Department of Reproductive Health and Research. 

Prevalence and incidence of selected sexually transmitted infections, Chlamydia trachomatis, 

Neisseria gonorrhoeae, syphilis and Trichomonas vaginalis: methods and results used by 

WHO to generate 2005 estimates. Geneva: WHO, 2012. 

 

WONG, Donna L. Influências sociais, culturais e religiosas sobre a promoção da Saúde da 

Criança. In: WONG, Donna L. Enfermagem pediátrica: Elementos essenciais à intervenção 

efetiva. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. Cap. 3, p. 27-52.  


