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Introdução: A sífilis é uma doença sistêmica, infectocontagiosa e de evolução crônica, 

da qual a transmissão se dá por via sexual, contato com sangue contaminado ou por 

transmissão vertical. Apesar da sífilis ser uma doença de simples diagnóstico e 

tratamento, seu controle na gestação demonstra-se como uma dificuldade para os 

profissionais da saúde. O enfermeiro como profissional da área da saúde tem papel 

essencial no cuidado com as gestantes sifilíticas, onde o mesmo deve estar capacitado 

para conduzir de forma correta o acompanhamento à gestante e seu parceiro, garantindo 

o tratamento correto e eficaz. E para realização desse cuidado o enfermeiro tem a 

sistematização da assistência da enfermagem como um instrumento útil diante dessa 

problemática. Objetivos: Identificar nas bases de dados os principais diagnósticos de 

enfermagem frente a sífilis gestacional conforme o North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA); Levantar as principais condutas do enfermeiro mediante os 

diagnósticos de enfermagem e relacionar a importância da sistematização da assistência 

de enfermagem para prevenção das complicações da sífilis gestacional. Método: Trata-

se de um estudo de revisão integrativa. Buscou-se publicações sobre a temática nas bases 

de dados: Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), BDENF, Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Eletrônica Cientific Library Online 

(SCIELO). A busca ocorreu no  período de fevereiro a junho de 2018, foram encontrados 

38 artigos, destes, 18 foram utilizados por atender os objetivos da pesquisa. Resultados: 

Para elaboração da pesquisa foram utilizados 18 artigos dos quais 15 publicações foram 

selecionadas para compor os resultados e discussão deste estudo. Para o desenvolvimento 

da discussão foram elaboradas as seguintes categorias temáticas para responder as 

discussões: Sistematização da assistência de enfermagem frente à sífilis gestacional, 

diagnósticos de enfermagem frente a sífilis gestacional e condutas de enfermagem 

mediante os diagnósticos encontrados. Conclusão:  A realização da sistematização da 

assistência de enfermagem possibilita ao enfermeiro buscar intervenções de enfermagem 

baseadas em evidência cientifica para a elaboração das ações necessárias para atender às 

necessidades do paciente. Diante da problemática da sífilis gestacional, a SAE vai auxiliar 

o enfermeiro a identificar os problemas, estabelecer o que se espera das ações 

implementadas e realizar a prescrição de enfermagem com o objetivo de tratar a sífilis 

gestacional prevenindo assim a transmissão da doença para o concepto. 
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