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OBJETIVOS

Objetivou-se relatar a experiência de um estágio

vivenciado no Hospital das Clínicas, Recife – PE com

enfoque na patologia apresentada pelo recém-

nascido.

A sífilis é uma doença infecciosa causada pelo

Treponema Pallidum, que pode ser transmitido por via

sexual ou vertical. Quando presente na gestação, por

ter a capacidade de atravessar a placenta e causar

infecção no feto, esta pode trazer diversas

complicações como abortamento espontâneo, morte

fetal e neonatal, prematuridade e danos diversos à

saúde do recém-nascido, caracterizando o quadro de

sífilis congênita. A infecção pelo T. pallidum nos recém-

nascidos pode se desenvolver de maneira sintomática

ou assintomática, sendo mais incidente a forma

assintomática da doença quando os primeiros sintomas

surgem após os três meses de vida, sendo de extrema

importância a realização da triagem sorológica da mãe

ainda na maternidade, como meio de prevenção das

possíveis complicações ao bebê.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa atrair o olhar da enfermagem para a

importância de uma assistência pré-natal de qualidade,

demonstrando o quanto uma assistência realizada de maneira

inadequada pode influenciar nos desfechos de morbimortalidade

materna e neonatal, logo, ressalta-se a importância do rastreamento

da infecção conforme o que é preconizado pelo Ministério da Saúde,

para que se obtenha o diagnóstico precoce e seja iniciado o

tratamento, evitando assim maiores complicações para a díade mãe-

bebê.

CONCLUSÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Paciente RN admitida para tratamento de sífilis congênita, após

diagnóstico no pós-parto devido à sífilis materna tratada de maneira

inadequada durante o período gestacional. Diante disso, foram

elencados os seguintes diagnósticos de enfermagem para a paciente

de acordo com a taxonomia II da NANDA (North American Nursing

Diagnosis Association, onde à partir deles realizaram-se as seguintes

intervenções:

Relato de experiência

Prática durante segundo semestre de 2017

Setor de 

pediatria

Coleta de 

dados: 

Anamnese, 

exame físico e 

pesquisas 

bibliográficas

DIAGNÓSTICOS INTERVENÇÕES

Disposição para
amamentação
melhorada

• Estímulo à amamentação exclusiva;

Risco de queda • Orientação à mãe à não dormir com a
criança na cama;

• Orientação quanto à utilização de
grades em berços e camas

Risco de infecção • Orientações acerca de higiene e 
infecção cruzada

Risco de desequilíbrio da 
temperatura corporal

• Verificação de sinais vitais a cada 6 
horas
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