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As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são alguns dos problemas de saúde 

pública que vêm crescendo constantemente cada dia em nosso meio e pode ter como 

consequência a curto prazo, salpingintes (inflamações nas trompas de falópio, nas tubas 

uterinas), podendo ocorrer em mulheres mais ativas sexualmente, e a longo prazo, pode 

causar infertilidade, câncer de colo de útero. A sífilis é uma IST, ou seja, uma infecção 

sexualmente transmissível, causada pelo Treponema Pallidum que é uma espiroqueta do 

grupo de bactérias gram-negativas, e é transmitida via contato sexual, por transfusão 

sanguínea ou via vertical. Para precaver à sífilis deve se investir cada vez mais em educação 

em saúde e políticas públicas saudáveis, palestras de conscientização e promoção sobre o 

assunto, como práticas sexuais com preservativos. Na sífilis primária, o aparecimento que da 

a característica é o cancro duro seguido de linfadenomegalia regional, e a análise laboratorial 

pode ser feito pelo estudo direto do Treponema pallidum por microscopia de campo escuro, 

pelos métodos de imunofluorescência ou de coloração direta. No caso da sífilis secundária, 

qualquer paciente que for examinado e que for detectado com anticorpos que sejam de 

natureza reagentes já a sífilis terciária aborda não exclusivamente a pele, mas também órgãos 

internos podendo alcançar sistema nervoso e cardiovascular, sendo identificada com uma 

infecção mais agressiva, consequentemente podendo levar a morte. A Sífilis Congênita nada 

mais é do que a consequência da disseminação do Treponema pallidum pela corrente 

sanguínea, transmitido pela gestante para o seu bebê, essa infecção pode ocorrer em qualquer 

fase da gravidez. O objetivo geral desse estudo é com a finalidade de Identificar a importância 

do diagnóstico antecipado para a prevenção da sífilis adquirida e congênita, e tendo como 

objetivos específicos levantar dados sobre Sífilis apresentar a importância do atendimento 

prioritário a gestante com a doença e relatar a importância do diagnóstico laboratorial, 

tratamento e avaliação do paciente portador de sífilis bem como a sua prevenção, Será feito 

um estudo bibliográfico descritivo através de revisão de literatura que tem como objetivo 

analisar a importância do diagnostico preventivo de sífilis congênita, A pesquisa bibliográfica 

permite um apanhado geral sobre principais trabalhos já realizados, que são capazes de 

fornecer dados atuais e importantes relacionados com o tema. Por fim os livros e artigos serão 

analisados discutidos podendo gerar uma cartilha explicativa para distribuição gerando 

melhor entendimento e abrangendo a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis 

(ISTs) em geral dando maior ênfase na doença em estudo a sífilis. 
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