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A Sífilis tem sido um grande problema de saúde pública e recentemente teve um crescimento 

significativo de casos identificados no pais, apesar de ser susceptível à prevenção e seu 

tratamento ser de baixo custo, a falta de controle sobre a doença e as implicações sociais, 

como falta de escolaridade, dificuldades de acesso aos serviços básicos de saúde e 

acompanhamento pré-natal, fazem com que o diagnóstico, o tratamento e a falta de 

notificação ou subnotificação falhem ao seu combate. É uma doença infectocontagiosa, 

ocasionada pela bactéria Treponema pallidum, a que pode ser transmitida pela via sexual ou 

de forma vertical durante a gestação, neste caso, passando a ser denominada de Sífilis 

Congênita. O objetivo dessa pesquisa foi analisar o conhecimento das gestantes 

acompanhadas em unidades de saúde da família sobre sífilis/sífilis congênita. Como 

metodologia a pesquisa contempla a natureza descritiva de abordagem qualitativa. Dentro 

desta perspectiva, o espaço geossocial onde se processou a investigação foram as Unidades de 

Saúde da Família do município de Cruz das Almas - BA. As participantes do estudo foram 

seis gestantes que estavam em acompanhamento no pré-natal. A coleta de dados foi realizada 

por meio de entrevista semiestruturada, contemplando oito questões, também para 

complementar as entrevistas foi realizada uma análise dos registros encontrados na caderneta 

das gestantes, fazendo-se uma análise documental. Os dados estão sendo analisados através da 

análise de conteúdo segundo Minayo. Os resultados parciais demonstram que: das 06 

gestantes apenas duas possuem segundo grau completo, quando questionada se a foi uma 

gestação planejada apenas duas afirmaram ter se preparado para a gravidez enquanto as quatro 

restantes dizem ter sido uma surpresa. No que tange as orientações recebidas da enfermeira 

todas afirmam ter sido orientadas quanto aos exames realizados durante a gestação.     
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