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RESUMO
Introdução: As doenças infecciosas durante a gravidez são relativamente 
frequentes, entre essas doenças encontra-se a sífilis, sendo factível a trans-
missão materno-fetal, tornou-se uma doença de notificação compulsória 
desde julho de 2005. Assim sendo é um excelente indicador de uma 
atenção pré-natal e puerperal de qualidade na saúde materna e neonatal.

Objetivo: Determinar o perfil epidemiológico das gestantes com VDRL 
reagente atendidas no Centro de Saúde (CS) n.° 2 de Samambaia – DF 
de 2005 a 2009.

Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal, median-
te verificação direta nos prontuários de pacientes com notificação de 
sífilis gestacional na Vigilância Epidemiológica do CS n.º 02.

Resultados: O estudo revelou que nas gestantes analisadas, a idade 
média foi de 28 anos, prevalecendo a escolaridade primária e relaciona-
mento estável. Foram encontrados 63,7% multíparas, 22,7 % de casos 
de abortamentos anteriores e 45,4% casos de sífilis em outras gesta-
ções. O início do pré-natal ocorreu no 1.º trimestre em 40,9%, com o 
número de consultas igual ou inferior a cinco em 68,3% e 13,6% não 
realizaram pré-natal. O VDRL foi realizado no 2.° trimestre em 36,4%, 
no 3.° trimestre em 18,2% e no pós-parto em 18,2%. O tratamento foi 
considerado adequado em 67,6% das gestantes. Entretanto, 13,6% dos 
parceiros não receberam qualquer tipo de tratamento.

Conclusão: Os autores reafirmam a importância da sífilis gestacional 
como indicador de assistência pré-natal, visto ser uma doença totalmen-
te passível de prevenção, diagnóstico e tratamento durante a gestação. 
Entretanto, a dificuldade de acesso ao serviço de pré-natal e exames 
laboratoriais torna mais difícil o diagnóstico precoce, a adesão ao trata-
mento da gestante e do parceiro e o estabelecimento do vinculo entre a 
equipe de saúde e a gestante, o que aumenta a probabilidade de trans-
missão vertical da sífilis.

Palavras-chave: Doenças sexualmente transmissíveis; Sífilis gestacio-
nal; Assistência pré-natal.
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ABSTRACT
Introduction: Syphilis is a sexually transmissible disease which, during preg-
nancy, may have disastrous effects on the fetus. This disease is still ongoing as 
a huge public health matter and an indicator the quality of the prenatal care.

Objective: To evaluate the epidemiological profile of the pregnant wo-
men with positive VDRL test had been attended in Health Center n.° 2 
of Samambaia – DF, from 2005 to 2009.

Methods: Data were collected retrospectively from clinical records of 
the pregnant women with positive VDRL test had been attended in 
Health Center n.° 2 of Samambaia – DF.

Results: This study revealed that in the pregnant women analysed, an 
average age of 28 years old, prevailing the primary level of education 
and stable relationship. Also, the study showed the subjects had abor-
ted in 22,7% and 45,4% had a diagnosis of syphilis in others pregnan-
cies. The prenatal began in the first trimester in 40,9% of the pregnant 
women and 13,6% did not have prenatal care . The VDRL was realized 
in the second trimester in 36,4%, in the second trimester in 18,2% and 
post-pregnancy in 18,2%. Treatment was considered adequate in 67,6% 
of pregnant women. However, 13,6% of the partners did not receive 
treatment during pregnancy.

Conclusions: The authors reaffirm the importance of syphilis infection 
during pregnancy as na indicator of perinatal health, since it is a disease 
that may be completely prevented by prenatal care. The results also point 
out the relevance of surveillance strategy for syphilis in pregnancy, regar-
ding the goal of congenital syphilis elimination. Only a better antenatal 
care, achieved by means of training health care providers, will allow the 
reduction of vertical transmission of syphilis. In addition, a high preva-
lence of syphilis infection during pregnancy allows one to question the 
quality of the prenatal care, which was available to the studied group.

Key words: Sexually transmitted diseases; Syphilis infection during 
pregnancy; Prenatal care.

INTRODUÇÃO

Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade 
e humanizada é fundamental para a saúde ma-
terna e neonatal. A atenção à mulher na gravidez 
e no pós-parto deve incluir ações de prevenção 
e promoção da saúde, além do diagnóstico e do 
tratamento adequado dos problemas que ocorrem 
neste período1.

Para isso, o calendário de atendimento pré-natal 
deve ser programado em função dos períodos 
gestacionais que determinam maior risco materno 
e perinatal. Deve ser iniciado precocemente, no 

primeiro trimestre, e deve ser regular e completo, 
garantindo-se que todas as avaliações propostas 
sejam realizadas.Além disso, o preenchimento do 
cartão da gestante e da ficha de pré-natal deve ser 
realizado adequadamente2.

O Programa de Humanização do Pré-Natal e do 
Nascimento estabelece que o número mínimo de 
consultas de pré-natal seja de seis sendo, no míni-
mo, duas realizadas por médico, preferencialmen-
te, uma no primeiro trimestre, duas no segundo 
trimestre e três no último trimestre1.
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No Brasil, vem-se registrando um aumento do nú-
mero de consultas de pré-natal por mulher que 
realiza o parto no SUS, partindo de 1,2 consultas 
por parto em 1995 para 5,1 consultas por parto 
em 20031.

Esse aumento do número de consultas do pré-na-
tal evidencia um maior cuidado para com a saúde 
da mulher e uma redução da mortalidade infantil, 
que são indicadores sensíveis em saúde pública. 
Dentro desse contexto, se insere as doenças sexu-
almente transmissíveis (DST)3.

Atualmente, as DST são consideradas, em nível 
mundial, como um dos problemas de saúde públi-
ca, mais comuns. Nos países em desenvolvimento, 
as DST estão entre as cinco principais causas de 
procura por serviços de saúde4.

Essas doenças podem levar a sintomas agudos, do-
enças crônicas e sérias conseqüências ao organismo, 
como infertilidade, gravidez ectópica, câncer cervi-
cal e em último caso, a morte de crianças e adultos4.

Internacionalmente é comum existir algum grau 
de desconhecimento da situação epidemiológica 
das DST, mesmos nos países mais desenvolvidos, 
pois geralmente há certo nível de sub-notificação 
e/ou de sub-registro. Esse fato é relevante, visto 
que nem toda a população tem acesso aos serviços 
públicos, ou que proporção considerável dessas 
doenças se desenvolve de maneira assintomática5.

Apesar dessa realidade, no ano de 1999, a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) estimou um total 
de 340 milhões de casos novos por ano de DST 
curáveis em todo o mundo, sendo que 10 a 12 
milhões destes casos no Brasil4.

Nesse país, doenças infecciosas durante a gravidez 
são relativamente frequentes, afetando especial-
mente populações menos favorecidas. Esta situ-
ação cria desafios à saúde pública, para planejar 
estratégias de triagem dessas doenças de modo 
prático e abrangente, facilitando o manejo clínico 
das gestantes com o diagnóstico desses casos. Tal 
alcance contribui na redução da morbimortalida-
de materno-fetal e consequente melhora dos indi-
cadores de saúde5,6.

Dentre essas doenças infecciosas, que devem ser 
investigadas nas gestantes, encontra-se a sífilis. 
Essa doença é produzida por uma bactéria, Tre-
ponema pallidum, de transmissão predominante-
mente sexual. Se não tratada, a doença pode evo-

luir a estágios que comprometem a pele e órgãos 
internos, como o coração, fígado e sistema nervo-
so central3.

Sendo que, a sífilis congênita (SC) é decorrente da 
disseminação hematogênica de Treponema palli-
dum da gestante não tratada ou inadequadamente 
tratada para o seu concepto, por via transplacentá-
ria. A transmissão pode ocorrer em qualquer fase 
da gestação e em qualquer estágio da doença, com 
probabilidades de 50% a 100% na sífilis primária 
e secundária, 40% na sífilis latente precoce e 10% 
na sífilis latente tardia. É possível transmissão di-
reta no canal do parto. Ocorrendo a transmissão 
da sífilis congênita, cerca de 40 % dos casos po-
dem evoluir para aborto espontâneo, natimorto 
ou óbito perinatal3.

A SC se configura como um grave problema de 
saúde pública e o seu controle é uma das metas 
de organismos de saúde nacionais e internacio-
nais. No Brasil, estima-se que a prevalência da 
sífilis em gestantes seja de 1,6%. Na década de 
1990, o Ministério da Saúde (MS) lançou o pro-
jeto de eliminação da SC, cuja meta seria reduzir, 
drasticamente, os casos para um em cada 1000 
nascidos vivos. Esta meta ainda não foi atingida, 
o que demonstra a necessidade de reformulação 
das estratégias utilizadas. Apesar de ser mais fre-
quente na gestação do que a infecção pelo vírus da 
imunodeficiência humana e de ser factível de cura 
com tratamento simples e de baixo custo, a sífilis 
não tem a mesma visibilidade e mobilização para 
o seu controle7.

Entre os casos notificados em 2005 de sífilis con-
gênita no país, 78% das mães realizaram pré-na-
tal. Destas, 56% tiveram o diagnóstico de sífilis 
durante a gravidez e apenas 13,3% tiveram os 
seus parceiros tratados. Ainda sem considerar o 
percentual de informações ignoradas, tais indica-
dores refletem a baixa qualidade do pré-natal no 
país e/ou a pouca importância que os profissionais 
de saúde (gestores ou diretamente envolvidos no 
atendimento) têm dado ao diagnóstico e ao trata-
mento da sífilis, principalmente na gravidez8.

A resposta para a problemática da sífilis repousa 
na garantia de diagnóstico e tratamento rápidos, 
bem como na integração dos programas de saú-
de7. O controle da SC requer uma reflexão e re-
estruturação da assistência pré-natal, pois casos 
têm ocorrido em crianças cujas mães receberam 
assistência pré-natal com o número de consultas 
preconizado pelo Ministério da Saúde1.
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De acordo com as recomendações do Ministério da 
Saúde, o VDRL (venereal disease research laboratory) 
é o teste sorológico de triagem para detecção da sífi-
lis na gestante e deve ser realizado no primeiro e ter-
ceiro trimestre da gestação. É também utilizado para 
controle de cura da sífilis e, na maioria das vezes, o 
único disponível nos serviços de saúde. É conside-
rado caso de sífilis na gestação: toda gestante com 
evidência clínica de sífilis e/ou o exame de VDRL re-
ativo, com qualquer titulação, realizado no pré-natal, 
ou no momento do parto ou na curetagem3.

Este estudo tem como objetivo determinar o perfil 
epidemiológico das gestantes com VDRL positivo 
atendidas no Centro de Saúde n.º 02 de Samam-
baia, Distrito Federal, destacando seu papel como 
indicador de qualidade da assistência pré-natal.

MÉTODO

O trabalho foi de caráter retrospectivo, transversal, 
realizado no Centro de Saúde n.° 02 de Samam-
baia – DF. A amostra foi baseada nos casos de sífilis 
em gestantes notificados de 2005 a 2009. A equi-
pe responsável pela coleta de dados foi composta 
de estudantes de medicina da Escola Superior de 
Ciências da Saúde, Fundação de Ensino em Ciên-
cias da Saúde, Distrito Federal.

Os dados primários foram coletados mediante ve-
rificação direta nos prontuários de pacientes com 
notificação de sífilis gestacional na Vigilância Epi-
demiológica do referido Centro de Saúde. Foram 
excluídas do estudo, as gestantes com VDRL po-
sitivo que tiveram o pré-natal realizado em outras 
unidades de saúde. Além destas, também as ges-
tantes que não tiveram seus registros encontrados, 
além de prontuários de pacientes que não tiveram 
partos até o final do estudo.

Registraram-se as informações relativas aos fato-
res de interesse em uma ficha de coleta de dados 
elaborada especificamente para o estudo. As va-
riáveis analisadas incluíram o registro, a idade, o 
estado civil, a escolaridade, os dados do pré-natal 
e os dados obstétricos. Estes foram relativos a 
número de gestações e a antecedentes de abortos. 
Já os dados do pré-natal incluíram a data de seu 
início, o número de consultas, o número de exa-
mes VDRL realizados e trimestres de realização, se 
foram feitos os dois VDRL no período adequado, 
os resultados dos VDRL e o tratamento para sífilis.

Os exames de sangue das gestantes foram coleta-
dos no próprio Centro de Saúde e encaminhados 
ao Hospital Regional de Samambaia para análise 
das amostras.

O tratamento da gestante para sífilis foi conside-
rado adequado quando realizado de forma com-
pleta, adequado ao estágio da doença, feito com 
penicilina e finalizado pelo menos 30 dias antes 
do parto, tendo sido o parceiro tratado concomi-
tantemente.

O tratamento da sífilis na gestação foi considerado 
inadequado quando:

a)  realizado com qualquer outro medicamento 
que não fosse penicilina; ou

b)  tratamento incompleto, mesmo tendo sido rea-
lizado com penicilina; ou

c)  tratamento concluído com menos de 30 dias 
antes do parto; ou

d)  ausência de documentação de tratamento an-
terior; ou

e)  ausência de queda dos títulos (sorologia não 
treponêmica) após tratamento adequado; ou

f)  parceiro não tratado ou tratado inadequada-
mente ou quando não se tem a informação dis-
ponível sobre seu tratamento.

Por se tratar de uma pesquisa que envolve seres 
humanos, o referido estudo foi analisado e apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Se-
cretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal 
(Projeto n.° 214/2009). Todos os cuidados com a 
manutenção de sigilo das gestantes foram toma-
dos pelos pesquisadores. Em nenhum momento 
foram feitas citações nominais e os dados foram 
analisados agrupados.

RESULTADOS

A amostra foi composta de 22 gestantes com VDRL 
positivo atendidas no Centro de Saúde n.º 02, Samam-
baia, Distrito Federal, no período de 2005 a 2009.

A idade materna média encontrada foi de 28 anos. 
Quanto às faixas etárias, constatou-se que três 
(13,6%) das gestantes infectadas eram adolescentes 
(< 20 anos), nove (41%) pacientes encontravam-se 
na faixa etária de 20-29 anos e 10 (45,4%) acima 
de 29 anos. Em relação à escolaridade, 12 (54,5%) 
apresentavam instrução primária, sete (31,8%) apre-
sentavam instrução secundária e em três (13,6%) 
casos, esse dado não foi encontrado. Observou-se 
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que quatro (18,2%) pacientes eram solteiras e 16 
(72,7%) viviam em união estável. Não foi possível 
obter tais dados sobre duas (9,1%) gestantes devido 
à falta de registro nos prontuário (Tabela 1).

Tabela 1
Variáveis sociodemográficas de gestantes com VDRL reagente 
atendidas no Centro de Saúde n.º 2, Samambaia, Distrito 
Federal, no período de 2005 a 2009.

Variáveis Casos

n %

Faixa Etária (anos)

Menor de 20 3 13,6

De 20 – 29 9 41,0

Maior de 29 10 45,4

Escolaridade

Primário 12 54,5

Secundário 7 31,8

Dado não obtido 3 13,6

Estado Civil

Solteira 4 18,2

Estável 16 72,7

Dado não obtido 2 9,1

Total 22 100%

A história obstétrica revelou que oito (36,3%) 
das pacientes eram primigestas e 14 (63,7%) ha-
viam tido uma ou mais gestações, sendo que cinco 
(22,7%) gestantes tinham antecedente de aborto. 
Foi encontrado que 10 (45,4%) pacientes tinham 
história de sífilis em gestações anteriores, sendo que 
nove (40,9%) trataram com auxílio médico e uma 
(4,5%) não fez qualquer tratamento (Tabela 2).

Tabela 2
Variáveis obstétricas e antecedentes de doenças sexualmente 
transmissíveis de gestantes com VDRL reagente atendidas no 
Centro de Saúde n.º 2, Samambaia, Distrito Federal, no período 
de 2005 a 2009.

Variáveis Casos

n %
Número de Gestações
Apenas uma 8 36,3
A partir de duas 14 63,7
Abortamentos Anteriores
Sim 5 22,7
Não 17 77,3
Sífilis em Gestações Anteriores
Sim 10 45,4
Não 2 9,1
Dado não obtido 10 45,5

Total 22 100%

Das gestantes pesquisadas, nove (40,9%) inicia-
ram o pré-natal no primeiro trimestre da gestação, 
seis (27,3%) no segundo trimestre da gestação, 
quatro (18,2%) no terceiro trimestre da gestação 
e três (13,6%) não realizaram o pré-natal. O nú-
mero de consultas foi igual ou inferior a cinco em 
15 (68,3%) gestantes e igual ou superior a seis em 
sete (31,7%) casos (Tabela 3).

Tabela 3
Distribuição de acordo com o trimestre de adesão ao pré-natal 
e número de consultas realizadas por gestantes com VDRL 
reagente atendidas no Centro de Saúde n.º 2, Samambaia, 
Distrito Federal, no período de 2005 a 2009.

Variáveis Casos
n %

Trimestre de Adesão
Primeiro 9 40,9
Segundo 6 27,3
Terceiro 4 18,2
Não realizou pré-natal 3 13,6
Número de Consultas
≤5 15 68,3
≥6 7 31,7

Total 22 100%

Obteve-se ainda que o exame VDRL em seis 
(27,3%) gestantes foi realizado pela primeira 
vez no primeiro trimestre gestacional, em oito 
(36,4%), no segundo trimestre gestacional, em 
quatro (18,2%) no terceiro trimestre gestacional 
e em quatro (18,2%) apenas no pós-parto (Tabe-
la 4). Assim, observamos que seis (27,3%) delas 
realizaram os dois VDRL no período preconizado 
e 16 (72,7%) delas não o realizaram no período 
preconizado.

Tabela 4
Distribuição das gestantes com VDRL reagente de acordo com 
o trimestre de realização do primeiro exame VDRL, atendidas 
no Centro de Saúde n.º 2, Samambaia, Distrito Federal, no 
período de 2005 a 2009.

Variáveis Casos

N %

Período do Primeiro VDRL

Primeiro Trimestre 6 27,3

Segundo Trimestre 8 36,4

Terceiro Trimestre 4 18,2

Pós Parto 4 18,2

Total 22 100%
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Constatou-se que duas (9,1%) das pacientes não 
realizaram qualquer tipo de tratamento para a sí-
filis materna, 14 (63,6%) realizaram o tratamento 
adequado segundo as recomendações do Minis-
tério da Saúde e seis (27,3%) realizaram o trata-
mento inadequado (Tabela 5). Em relação aos seus 
parceiros, 16 (72,2%) realizaram o tratamento 
adequado, três (13,6%) não realizaram qualquer 
tipo de tratamento para a sífilis e dois (9,1%) rea-
lizaram o tratamento inadequado. Em um (4,5%) 
caso, o dado não estava disponível.

Tabela 5
Distribuição das gestantes com VDRL reagente segundo 
tratamento para sífilis, atendidas no Centro de Saúde n.º 2, 
Samambaia, Distrito Federal, no período de 2005 a 2009.

Variáveis Casos

N %

Tratamento

Adequado 14 67,6

Inadequado 6 27,3

Sem Tratamento 2 9,1

Total 22 100%

DISCUSSÃO

A sífilis é uma doença secular, mas somente a par-
tir da segunda metade do século passado que, na 
maioria dos países ocidentais, a sífilis e outras do-
enças venéreas emergiram como problema de saú-
de pública de grande magnitude. Após a II Guer-
ra Mundial, com o uso da penicilina houve um 
imenso declínio da sífilis no Brasil e no mundo. 
No entanto, a total eliminação da doença nunca 
foi conseguida e a sífilis continua atingindo mi-
lhões de pessoas9.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, esti-
mou-se para 2003 um total de 930.000 brasileiros 
portadores de sífilis. Estudo realizado pelo Progra-
ma Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde, 
em 2004, em parturientes, revelou uma esti mativa 
de prevalência de infecção pelo Treponema palli-
dum de 1,6% para o Brasil, variando de 1,3% na 
região Centro-Oeste até 1,9% na região Nordes-
te. Sabe-se que a redução do número de casos de 
HIV e de sífilis por transmissão verti cal pode ser 
alcançada se estes agravos forem diagnosticados e 
prevenidos e/ou tra tados durante o pré-natal9.

A sífilis congênita é o resultado da disseminação 
hematogênica da espiroqueta da gestante infecta-

da não tratada ou inadequadamente tratada para o 
seu concepto, por via transplacentária. A infecção 
pode ocorrer em qualquer fase do ciclo gravídico-

-puerperal. Tem uma alta taxa de transmissibili-
dade e pode causar diversas seqüelas ao desenvol-
vimento do feto e da criança como má formação 
fetal, ou até mesmo a morte. Segundo o Ministério 
da Saúde, o tratamento adequado da sífilis na ges-
tante é todo tratamento completo, adequado ao 
estágio da doença, feito com penicili na e finaliza-
do pelo menos 30 dias antes do parto, tendo sido 
o parceiro tratado concomitantemente9.

Embora a prevalência da infecção pelo Treponema 
pallidum tenha diminuído sensivelmente com a 
descoberta da penicilina na década de 40, a partir 
da década de 60 e de maneira mais acentuada, na 
década de 80, tem-se observado tendência mun-
dial no recrudescimento da sífilis e de forma par-
ticular da sífilis congênita. Com isso, a sífilis é um 
dos mais desafiadores problemas de saúde públi-
ca deste início de milênio e a transmissão vertical 
continua sendo um grave problema de saúde pú-
blica no Brasil9.

A notificação e a investigação dos casos detectados, 
incluindo os que nascem mortos ou os casos de 
aborto por sífilis, são compulsórias (Lei n.º 6259). 
Assim como a sífilis na gestação tornou-se um 
agravo de notificação compulsória desde a publi-
cação da Portaria MS/SVS N.º 33, assinada em 14 
de julho de 200510.

A inclusão da sífilis na gestação como infecção 
sexualmente transmissível de notificação compul-
sória justifica-se por sua elevada taxa de preva-
lência e elevada taxa de transmissão vertical, que 
varia de 30 a 100% sem o tratamento ou com o 
tratamento inadequado8. Além disso, a notifica-
ção nominal dá identidade aos casos de sífilis na 
gestação, chama a atenção dos gestores e dos pro-
fissionais de saúde para o problema, confere-lhe 
mais visibilidade.

 A história epidemiológica sugestiva é um dos pa-
râmetros a serem observados no diagnóstico da sí-
filis. O perfil sociodemográfico das gestantes com 
VDRL reagente encontrado em nosso estudo reve-
la uma população em sua maioria com baixo nível 
de instrução, união conjugal estável e com ida-
de menor de 29 anos. Dados semelhantes foram 
publicados em trabalhos realizados no Ceará, no 
Pará, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro11-14.
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Observou-se que 22,7% das gestantes com VDRL 
reagente possuíam registro de abortos e 45,4% ti-
nham antecedente de sífilis em gestação anterior, 
o que pode sugerir a presença da doença como 
agente causal desses eventos.

A medida de controle da sífilis congênita mais 
efetiva consiste em oferecer a toda gestante uma 
assistência pré-natal adequada, que, segundo o 
Ministério da Saúde, incluem9:

a)  captação precoce da gestante para o início do 
pré-natal;

b)  realização de, no mínimo, seis consultas com 
atenção integral qualificada;

c)  realização do VDRL no primeiro trimestre da 
gestação, idealmente na primeira consulta, e de 
um segundo teste em torno da 28.ª semana. Na 
Maternidade, realizar VDRL em toda mulher 
admitida para parto (nascido vivo ou natimor-
to) ou curetagem (após aborto);

d)  instituição do tratamento e seguimento ade-
quados da gestante e do(s) seu(s) parceiro(s), 
abordando os casos de forma clínico-epide-
miológica;

e)  documentação dos resultados das sorologias e 
tratamento da sífilis no cartão da gestante;

f)  notificação dos casos de sífilis na gestação e con-
gênita. Nos casos de mães com VDRL reagente 
na gestação ou no parto, deverá ser coletado 
sangue periférico do recém-nascido para reali-
zação do VDRL e proceder à avaliação geral da 
criança com a solicitação dos exames de líquor, 
radiografias de ossos longos e hemograma.

A discussão desse aspecto fundamental passa, 
obrigatoriamente, pela questão de acesso ao servi-
ço de saúde, à consulta de pré-natal e ao exame de 
sangue. Diversos autores têm salientado que entre 
os fatores relacionados com a elevada prevalência 
de sífilis congênita, o mais relevante seria a falta 
de assistência médica pré-natal. Tem-se observado 
que em muitas regiões do país ainda há dificulda-
de de acesso aos serviços de pré-natal e exames 
laboratoriais11-14.

Em nosso estudo, apenas 40,9% das gestantes ini-
ciaram o pré-natal no primeiro trimestre de gesta-
ção, 13,6% não realizaram o pré-natal e 68,39% 
realizaram menos de 6 consultas. Dados seme-
lhantes foram observados por Lorenzi & Mandi13, 
em Caxias do Sul-RS, em que somente 47,8% das 
gestantes iniciaram o pré-natal antes da 20.a sema-
na de gravidez. A captação precoce das gestantes 
é uma estratégia importante e que deve ser cons-

tantemente incentivada, pois quanto mais preco-
cemente se estabelece o vínculo entre a gestante 
e a equipe de saúde, maiores serão as chances do 
diagnóstico precoce, da adesão ao tratamento, do 
tratamento do parceiro e conseqüentemente do 
controle da sífilis congênita15.

Além disso, o primeiro VDRL foi realizado no ter-
ceiro trimestre de gestação em 18,2% dos casos, 
e 18,2% das gestantes o realizaram somente no 
pós-parto, contrariando a recomendação do Mi-
nistério da Saúde acima mencionada, que só foi 
seguida em 27,3% dos casos e que visa propiciar 
o tratamento precoce e, dessa maneira, minimizar 
os efeitos da infecção sobre o feto. Tais dados di-
mensionam a magnitude desse problema. A reali-
zação tardia do primeiro VDRL repete-se em ou-
tras capitais, como no Rio de Janeiro, em que ape-
nas 19,6% das gestantes atendidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde no ano de 2004 realizaram o 
1.° VDRL no primeiro trimestre de gestação14.

Questão da maior relevância é a de que nem todas 
as mulheres diagnosticadas são tratadas, aumen-
tando, enormemente, os riscos para os conceptos. 
Neste estudo, a constatação de que 9,1% das ges-
tantes com diagnóstico de sífilis gestacional não 
foram tratadas e de que 27,3% das gestantes com 
esse diagnóstico foram tratadas com esquema te-
rapêutico inadequado permitem questionar a qua-
lidade dessa assistência (Tabela 5). Aqui, a atuação 
dos profissionais de saúde no cuidado dos casos 
de sífilis na gestação e na dispensa do atendimen-
to pré-natal, ainda é pouco estudada e pode se 
revelar um fator determinante da dificuldade na 
eliminação da doença16-18.

Essa discussão também remete à necessidade de 
tratamento do parceiro. O Ministério da Saúde, 
com base nas orientações do CDC, tem salientado 
a importância do tratamento rotineiro no pré-na-
tal do parceiro nos casos de gestantes portadoras 
de sífilis9. Este tem sido o maior desafio para as 
unidades de saúde, e os dados do nosso estudo de 
que 13,6% dos parceiros não receberam qualquer 
tipo de tratamento corroboram essa afirmativa. 
Em outras cidades do país, como em Caxias do 
Sul-RS, o percentual de parceiros não tratados foi 
de 38,1%13.

Mesmo ocorrendo o tratamento da gestante de 
forma adequada, é extremamente importante o 
tratamento do parceiro. Caso isso não ocorra, a 
transmissão de sífilis se perpertua na gestação 
atual ou em futuras gestações. As estratégias para 
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tratamento dos parceiros incluem melhor acolhi-
mento e flexibilização de horários de atendimento 
para abordagem e tratamento de homens com sí-
filis nos Centros de Saúde.

A constatação de todas essas dificuldades, reflete a 
necessidade de se rever ou mesmo reformular a as-
sistência pré-natal ofertada às mulheres estudadas, 
enfatizando o seu aspecto qualitativo, a fim de se 
reduzir a transmissão vertical da sífilis congênita. 
A má qualidade do pré-natal, apesar do número de 
consultas registradas nos Cartões de Gestante, e a 
falta de capacitação e atualização dos profissionais 
de saúde no manejo das DST, freqüentemente por 
omissão dos governos em investir no preparo de 
seus recursos humanos, resultam em uma situa-
ção bastante precária que ainda persiste no país.
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