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Introdução: A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica e de evolução crônica, seu agente etiológico é o 

Treponema pallidum, uma espiroqueta de transmissão sexual e vertical, que pode produzir, 

respectivamente, as formas adquirida e congênita da doença. Apesar de todos os avanços na área da 

infectologia e da epidemiologia, ainda é considerada um grande desafio para a saúde pública brasileira. O 

Estado do Rio Grande do Sul figura entre os três Estados brasileiros com maiores taxas de casos novos de 

sífilis. Objetivos: Investigar a atenção saúde às gestantes diagnosticadas com sífilis oferecida pelos 

Enfermeiros que atuam na Atenção Primária em Saúde de um município do Vale Paranhana. Metodologia: 

Trata-se de um estudo qualitativo do tipo descritivo e exploratório, com a utilização de dados 

epidemiológicos do Município em estudo e realização de entrevistas semi-estruturadas junto aos 

Enfermeiros que atuam em Equipes de Saúde da Família. Resultados: O levantamento bibliográfico indica 

a relevância do tema para a organização das práticas em saúde nos Municípios e para a Enfermagem. Tendo 

em vista que, por ser uma infecção sexualmente transmissível, que pode ser controlada com sucesso por 

meio de ações e medidas de programas de saúde pública em virtude da existência de testes diagnósticos 

sensíveis, tratamento efetivo e de baixo custo. A Atenção Primária à Saúde (APS), torna-se o pilar para a 

prevenção e acompanhamento dos casos notificados, onde o enfermeiro deve desenvolver ações no manejo 

de gestantes com sífilis mantendo uma visão holística a cada caso, conforme preconiza o Ministério da 

Saúde. Considerações finais: O estudo, atualmente, encontra-se em fase de construção do projeto de 

pesquisa, para posterior submissão à Plataforma Brasil, para apreciação ética. 

Descritores: Sífilis. Gestantes. Atenção primária à saúde.  
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