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RESUMO 

 

A sífilis está entre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISF), a mesma é causada 
pela bactéria Treponema pallidum possuindo evolução crônica, sua transmissão pode 
ocorrer de forma sexual ou vertical. A doença pode ser classificada como sífilis 
adquirida, sífilis em gestante ou sífilis congênita, possuindo vários estágios como 
primária, secundária e terciária. No Brasil no ano de 2016, foram notificados 87.593 
casos de sífilis adquirida, 37.436 casos de sífilis em gestantes e 20.474 casos de sífilis 
congênita, necessitando assim de estratégias que visem identificar e tratar 
precocemente à doença. Ultimamente por meio da Rede Cegonha, houve um aumento 
na detecção de sífilis em gestantes por meio de Teste Rápido (TR). Este trabalho visa 
capacitar os profissionais que acompanham o pré-natal no município de Barão de 
Grajaú – MA, com intuito de prepara-los para conseguir diagnosticar a sífilis, além de 
ofertar palestras e teste de diagnóstico para gestantes e seus parceiros, bem como 
tratar os acometidos. Será elaborado um fluxograma de acompanhamento da sífilis 
apresentando os principais pontos de dificuldade e facilidade. Diante disso, ressalta-se 
a importância de diagnosticar precocemente a doença, para que assim a sífilis congênita 
seja reduzida. No entanto, algumas dificuldades podem ser encontradas como a 
resistência de algumas gestantes no acompanhamento do pré-natal.   
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CONGENITAL SIFILIS: EARLY DIAGNOSIS AT GESTATION 

 

ABSTRACT 

 

 
1 Professora Orientadora 



Syphilis is among Sexually Transmitted Infections (ISF), it is caused by the bacterium 
Treponema pallidum, which has a chronic evolution, its transmission can occur in a 
sexual or vertical way. The disease can be classified as acquired syphilis, syphilis in 
pregnant or congenital syphilis, having several stages as primary, secondary and tertiary. 
In Brazil in the year 2016, 87,593 cases of acquired syphilis were reported, 37,436 cases 
of syphilis in pregnant women and 20,474 cases of congenital syphilis, thus necessitating 
strategies aimed at identifying and treating the disease early. Recently, through the Stork 
Network, there was an increase in the detection of syphilis in pregnant women through 
Rapid Test (TR). This study aims to train the professionals who accompany prenatal care 
in the municipality of Barão de Grajaú - MA, in order to prepare them to diagnose syphilis, 
as well as offer lectures and diagnostic tests for pregnant women and their partners, as 
well as treat the affected. A syphilis follow-up flowchart will be developed presenting the 
main points of difficulty and ease. Therefore, it is important to diagnose the disease early, 
so that congenital syphilis is reduced. However, some difficulties can be found as the 
resistance of some pregnant women in prenatal care. 
 

Keywords: Congenital syphilis. Diagnosis. Prevention of diseases. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) constituem um sério problema de 

saúde pública que acarreta danos sociais, econômicos e sanitários de grande 

repercussão às populações, especialmente entre mulheres e crianças. Entre as IST, a 

sífilis merece destaque por trata-se de uma infecção bacteriana, de caráter sistêmico, 

curável e exclusiva do ser humano1.  

A doença tem como agente etiológico o Treponema pallidum, uma bactéria Gram-

negativa do grupo das espiroquetas, descoberta em 1905. É um agravo de notificação 

compulsória nacional desde 2005, sendo classificada como sífilis adquirida, sífilis em 

gestante ou sífilis congênita2.  

Apresenta várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, 

secundária, latente e terciária). Nos estágios primário e secundário da infecção, a 

possibilidade de transmissão é maior. Esta doença é um mal silencioso, após a infecção 

inicial, a bactéria pode permanecer no corpo da pessoa por décadas para só depois 

manifestar-se novamente. Sua transmissão pode ocorrer de forma sexual ou vertical, é 

mais frequente em grandes centros urbanos e afeta igualmente todas as camadas 

sociais. Ainda se associam à ocorrência de sífilis o baixo nível socioeconômico, 

coinfecção por HIV, uso de drogas, gravidez na adolescência, história de 

natimortalidade, comportamento sexual de risco, migração para grandes centros 

urbanos, acesso limitado aos cuidados de saúde e o não tratamento do parceiro 

infectado.  



No ano de 2016, foram notificados 87.593 casos de sífilis adquirida, 37.436 casos 

de sífilis em gestantes e 20.474 casos de sífilis congênita - entre eles, 185 óbitos no 

Brasil. A maior proporção dos casos foi notificada na região Sudeste. A sífilis afeta um 

milhão de gestantes por ano em todo o mundo, levando a mais de 300 mil mortes fetais 

e neonatais e colocando em risco de morte prematura mais de 200 mil crianças. Tal 

magnitude requer a implementação de estratégias que visem identificar e tratar 

precocemente à sífilis adquirida, com o protagonismo de todos os trabalhadores da 

saúde nas diferentes instâncias do Sistema Único de Saúde. Nos últimos anos, segundo 

o Guia de vigilância em Saúde, houve um aumento na detecção de sífilis em gestantes 

graças à implementação do Teste Rápido (TR) no âmbito da Rede Cegonha1.  

Em razão da condição prioritária atribuída à prevenção da transmissão vertical da 

sífilis, o Ministério elaborou a Agenda de Ações Estratégicas para Redução da Sífilis 

Congênita no Brasil, construção coletiva de associações de classe e várias áreas do 

Ministério da Saúde, para seu enfrentamento no país. A agenda apresenta um rol de 

prioridades, com vistas à qualificação da atenção à saúde e ao compartilhamento de 

responsabilidades. Para o ano de 2018, o DIAHV estará implantando projeto de resposta 

rápida à sífilis nas redes de atenção, que tem como objetivo reduzir à sífilis adquirida e 

em gestantes, e eliminar a sífilis congênita no Brasil mediante o fortalecimento da 

vigilância epidemiológica, gestão e governança, assistência, educação e comunicação, 

constituindo uma resposta integrada e colaborativa que articule os pontos de atenção à 

saúde, os setores sociais e a comunidade para fortalecer a resposta a esses agravos. 

Analisando os dois municípios pôde perceber algumas diferenças no aspecto 

econômico e principalmente na saúde. No qual, Barão de Grajaú teve desenvolvimento 

populacional e econômico como a construção de posto de gasolina, Vendas em 

Atacado, churrascaria e supermercado de um grande empresário oriundo da cidade 

vizinha Floriano – PI, ao contrário de Jardins que cresceu a população e estagnou na 

economia. A saúde de Barão de Grajaú avançou bastante nos últimos 5 anos, apesar 

de não ser região de saúde, tem disponibilizado serviços de consultas clinicas e 

especializadas, exames e procedimentos básicos. Serviços de média e alta 

complexidade usamos das referências, que muitas vezes não funciona e o município 

tem que se virar para resolver. Possui cobertura de 100% da estratégia saúde da 

Família, sendo 4 equipes na zona urbana e 4 na rural, não possuímos rotatividade de 

funcionários como ocorre em Jardins devido usarmos estratégia de conjugar os mesmos 

profissionais médicos do hospital na estratégia, tendo como objetivo uma permanência 

maior do profissional no município assim contribui para uma melhor resolutividade. 



Diferente de jardins, possuímos estrutura física das Unidades básicas de Saúde 

adequada para o acolhimento, somente 6 das equipes participam do PMAQ, que 

facilitou muito a organização do processo de trabalho, dispomos de aparelho de P.A, 

nebulizador, mesa ginecológica, foco clínico, balança adulta e pediátrica, otoscópio, 

negatoscopio, glicosímetro e até mesmo eletrocardiograma dentre outros equipamentos 

que consta no protocolo de atendimento. Organizamos os atendimentos com a agenda 

e ainda com a implantação do prontuário eletrônico ficou ainda melhor organizar a 

demanda.  

A equipe Feliciano Cardoso atende toda sua área de abrangência, conta com 86 

crianças menores de 1 ano, com 32 gestantes, 210 hipertensos e 50 diabéticos. 

Buscamos a cada dia implementar novas estratégias para melhor atender a população. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A sífilis é considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST) de evolução 

crônica, no qual o indivíduo é infectado pela bactéria Treponema pallidum. Esse 

microrganismo possui forma de espiral, sendo considerado patógeno exclusivo do ser 

humano, não cultivável em meio de cultura1-3.   

Grande parte da população infectada por sífilis não possui conhecimento da 

doença, transmitindo-a por contato sexual, sendo essa via de transmissão a mais 

comum, classificada como sífilis adquirida1. No entanto, gestantes infectadas que foram 

tratadas de maneira inadequada ou não foram tratadas, podem transmitir a doença ao 

feto de modo vertical, ou seja, via placentária, em qualquer momento da gestação ou 

estágio clínico da doença4. Atualmente é raro acontecer transmissão por meio de 

transfusão sanguínea devido utilização de teste rápidos. Contato com lesões de 

pessoas infectadas ou órgão sexuais, podem ser uma via de transmissão5.  

A infecção se inicia quando a bactéria penetra na pele ou na mucosa, por meio da 

ligação de uma proteína presente na membrana do microrganismo com receptores 

localizados na superfície das células do hospedeiro, conseguindo assim se multiplicar 

no local e disseminar-se por via hematogênica antes mesmo de surgirem as primeiras 

lesões6. A sífilis pode ser assintomática ou apresentar inúmeras manifestações clínicas, 

sendo a doença classificada como sífilis primária, secundária e terciária7. 

A sífilis primária é caracterizada pelo surgimento de lesão ulcerada indolor com 

bordas endurecidas, no local do contágio, denominado como cancro duro, com cerca de 

90 % dos casos localizados na região genital8. Geralmente entre três a quatro semanas 



há cicatrização espontânea mesmo não sendo realizado tratamento, isso se deve a uma 

resposta imunológica do indivíduo. O diagnóstico dessa fase se dá pelo raspado da 

lesão, no qual será possível observar a bactéria por meio de microscópio de campo 

escuro5.  

A sífilis secundária é resultante da disseminação hematogênica do T. pallidum, 

sendo observada duas semanas após o desaparecimento da lesão primária. Essa fase 

possui um período de latência de dois anos9. As manifestações mais frequentes dessa 

fase da doença são lesões subcutâneas, denominadas roséolas, disseminada por todo 

o corpo sendo comum acometer a região plantar, palmar e tronco. Algumas vezes pode 

ocorre descamação, caracterizando o aspecto psorisiforme da lesão10.  

A sífilis terciária corresponde à forma tardia da doença não tratada ou 

incorretamente tratada nas fases anteriores. As manifestações clínicas dessa fase são 

caracterizadas pela formação de granulomas destrutivos que surgem de três a sete 

meses depois do contágio, sendo estas lesões desenvolvidas em pele ou mucosa. 

Também podem ocorrer manifestações cardiovascular e neurológica, conhecida como 

neurossífilis5.  

A sífilis congênita é caracterizada pela transmissão vertical da bactéria T. 

pallidum, ou seja, da mãe para a criança, ocorrendo por via placentária ou no momento 

do parto. Essa transmissão acontece quando as mães não foram tratadas, tiveram 

tratamento incorreto ou foram reinfectadas por parceiros não tratados, podendo muitas 

vezes resultar em aborto, parto prematuro, perda fetal ou morte perinatal11. A sífilis 

congênita depende do estágio da doença em que a mãe se encontra e do tempo de 

exposição do feto, ocorrendo uma maior transmissão nas fases primárias e secundárias 

durante a gestação1.  

A sífilis congênita possui dois estágios sendo denominados, fase precoce e tardia. 

Na fase precoce, a doença surge desde o nascimento até os dois anos de vida, as 

crianças podem nascer prematuras, com hepatoesplenomegalia, alteração no sistema 

nervoso central, palidez e lesões muco-cutânea. Na fase tardia, as lesões são 

irreversíveis, ocorrendo após dois anos de idade. As principais manifestações clínicas 

são articulações de Clutton, denominado “nariz em sela”, palato em ogiva e aprendizado 

dificultado1,11. 

No Brasil, nos últimos cinco anos, ocorreu um aumento constante na incidência 

de casos de sífilis em gestantes, adquiridas e congênita, podendo ser atribuído ao 

aprimoramento do sistema de vigilância epidemiológica e à ampliação da distribuição 

de testes rápidos12. De acordo com os dados do SINAN, foram notificados 70.558 novos 



casos de Sífilis congênita em crianças menores de 1 ano, entre os anos de 1998 a 2017, 

com maior prevalência nas Regiões Sudeste e Nordeste do Brasil13-14.  

No maranhão, foi relatado 1.033 casos de sífilis em gestantes e 679 casos de 

sífilis congênita entre os anos de 2009 e 2013, com prevalência na capital do estado15. 

Nesse âmbito, o Sistema Único de Saúde (SUS) orienta a população quanto a 

ocorrência desse evento e fornece diagnóstico e tratamento gratuito para os mesmos, 

direcionando-os, prioritariamente, para as gestantes e seus parceiros sexuais16. 

Atualmente a Sífilis pode ser diagnosticada por diversos métodos dependendo da 

fase da doença, sendo os testes sorológicos a principal escolha tanto em população de 

alto risco, como para detectar infecções em gestantes ou doadores de sangue. Esses 

testes são divididos em não treponêmicos e treponêmicos, sendo recomendada a 

realização dos dois testes para se obter confirmação, os mesmos são realizados a partir 

da fase secundária5. 

Os testes não treponêmico são considerados qualitativos e quantitativos, 

apresentam baixo custo sendo utilizados como testes de triagem, identificando 

anticorpos IgG e IgM não específicos para T. pallidum, que reagem com antígenos como 

cardiolipínicos, lecitina e colesterol17. Os principais testes são Veneral Disease 

Research Laboratory (VDRL) e Rapid Plasma Reagin (RPR)18.   

O teste VDRL, é o mais utilizado no Brasil, o mesmo possui alta sensibilidade para 

os estágios da doença com melhores resultados na fase secundária, no entanto possui 

baixa especificidade, podendo ocorrer casos de falso-positivo e falso-negativo, além de 

reações cruzadas com outras patologias9. O teste RPR, semelhante ao anterior, possui 

também alta sensibilidade e formação de grumo quando positivo18. A vantagem desse 

teste em relação ao outro, é devido seu resultado ser visto ao olho, não necessitando 

de microscópio5.  

Os testes treponêmicos são considerados específicos para T. pallidum, 

detectando a presença ou não de anticorpos, não são utilizados para realizar o 

acompanhamento do paciente e sim para confirmar a reatividade de testes não 

treponêmicos, sendo utilizado na sífilis tardia10,19. Os principais testes são Treponema 

pallidum Hemaglutination (TPHA), Microhemoaglutinação indireta (MHA-TP), 

Fluorescent Treponemal Antibody – Absorption (FTA-abs), e Teste Rápido.  

O TPHA e MHA-TP são testes baseados na hemoaglutinação. O teste TPHA 

utiliza na reação o antígeno lisado de T. pallidum, possuindo alta especificidade e 

sensibilidade, sendo identificado a presença do anticorpo mesmo após a cura20. O teste 

MHA-TP baseia-se na hemoaglutinação passiva de eritrócitos de ovelhas sensibilizadas 



com o antígeno T. pallidum, quando o mesmo entra em contato com anticorpos do soro 

do paciente, resultando no diagnóstico positivo17.  

O teste FTA-abs é considerado “padrão-ouro” dentre os treponêmicos, sendo 

eficaz e positivo na confirmação de testes não treponêmicos. O mesmo baseia-se na 

imunofluorescência indireta, ou seja, detecta o anticorpo antitreponêmico por meio da 

utilização de T. pallidum fixado em lâminas5. O teste rápido é um ensaio 

imunocromatográfico que detecta anticorpos específicos no soro ou sangue total do 

paciente. Possui alta sensibilidade e especificidade, com rápido resultado, sendo obtido 

cerca de 5 a 20 minutos depois, no entanto quando positivo deve-se realizar um teste 

sorológico para obter confirmação5. 

O teste de prova direta baseia-se na detecção T. pallidum, a técnica mais utilizada 

é a microscopia de campo escuro que consiste na observação através de um 

microscópio de campo escuro, o material retirado, em que é possível identificar o T. 

pallidum ainda vivo. Esse teste possui baixa sensibilidade, sendo preciso coletar 

amostras em dias diferentes8.  

Desde de 1943, a sífilis vem sendo tratada com o antibiótico Penicilina, o qual age 

em todos os estágios da doença. Este fármaco tem como ação a interação na síntese 

do peptideoglicano presente na parede celular do T. pallidum, ocasionando entrada de 

água e consequentemente a morte do microrganismo21.    

A escolha da dose ideal do tratamento baseia-se na fase da doença, no caso de 

gestantes, a administração medicamentosa com Penicilina benzatina parenteral G deve 

ser realizada no primeiro trimestre da gestação, assim como seu parceiro, para tentar 

evitar transmissão ao feto, caso não ocorra a terapêutica adequada, o feto deverá ser 

tratado22-23.  

Os Centros de Controles de Doenças (CDC) preconizam triagem de sífilis para 

mulheres grávidas durante o pré-natal. Os clínicos devem manter-se atentos à sintomas 

da sífilis congênita, principalmente quando as crianças forem filhas de mães que não 

fizeram pré-natal24. Quando a gestante é diagnosticada e tratada, deve-se realizar um 

controle mensal por meio do teste VDRL até o nascimento da criança5. 

Após oito horas da terapia da sífilis recente, algumas gestantes desenvolvem a 

reação de Jarisch-Herxheimer, a qual se caracteriza por febre, mialgias, taquicardia, 

hipotensão, com eritema nas lesões luéticas existentes25. Esse fato eleva o risco de 

parto prematuro, bem como o sofrimento fetal caso ocorra no decorrer na segunda 

metade da gravidez26.  



 Na sífilis congênita, o recém-nascido é tratado com penicilina cristalina, procaína 

ou benzatina, dependendo das manifestações clínicas23. Os recém-nascidos de mães 

tratadas inadequadamente ou não tratadas, devem ser submetidos a diversos testes, 

sendo o medicamento administrado de modo intravenoso quando houver alterações 

sorológicas ou liquórica, e intramuscular quando os resultados forem não reagentes, 

existindo um acompanhamento por VDRL. Nos recém-nascidos de mães tratadas 

adequadamente, também deve-se realizar exames. Caso sejam reagentes os mesmos 

devem ser tratados como anteriormente19.  

Por se tratar de uma IST, sua principal prevenção se dá pelo uso correto de 

preservativos, assim como evitar promiscuidade3. No caso de gestantes, o pré-natal 

deve ser realizado desde a concepção até o início do trabalho de parto, com intuito de 

diagnosticar possíveis enfermidades e assim trata-la precocemente3,27. 

O ministério da Saúde em 2011, instituiu uma política de saúde, conhecida como 

Rede Cegonha, que visa assegurar para todas as mulheres o direito ao planejamento 

reprodutivo e atenção na gravidez, parto ou puerpério, contribuindo para a ampliação 

do acesso ao diagnóstico de Sífilis ou HIV em gestantes no Brasil, pela distribuição de 

testes rápidos para atenção básica a saúde12,28.   

Alguns profissionais de saúde executam ações de prevenções por meio da ESF, 

com palestras educativas em escolas, bairros e em visitas domiciliares29. O enfermeiro 

possui um papel fundamental na conscientização das mulheres e de seus companheiros 

na consulta pré-natal, desta forma, diminuindo a ocorrência de sífilis congênita e de 

outras doenças infecciosas contagiosas29-30. 

Alguns fatores estão por dificultar o sucesso do controle dessa doença, como: a 

qualidade dos serviços disponibilizados, a dificuldade para conseguir realizar pré-natal, 

a falta de realização de exames e o não acompanhamento dos parceiros de mulheres 

infectadas31. 

 



3 PLANO OPERATIVO 

 

SITUAÇÃO PROBLEMA OBJETIVOS METAS/ PRAZOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS 

Capacitar os profissionais 
que realizam o 
acompanhamento de pré-
natal no município de 
Barão de Grajaú – MA. 

Realizar capacitação de 18 
profissionais que 
acompanham o pré-natal. 

Diagnosticar 
precocemente a 
doença; 
Aprender a proceder 
diante a situação; 
Realizar a capacitação 
no período de Outubro a 
Novembro de 2018. 

Realizar cursos de 
capacitação, explanando 
no mesmo o protocolo 
específico para gestante 
com sífilis.  

Coordenação da 
Atenção Básica/ 
SEMUS 

Identificar por meio do 
Sistema de Informação 
da Atenção Básica (e-
sus) mulheres em idade 
fértil com Sífilis no 
município de Barão de 
Grajaú.  

Prevenir e/ou diagnosticar 
precocemente a sífilis em 
mulheres férteis e/ou 
gestantes, no município de 
Barão de Grajaú – MA,  

Acompanhar em média 
250 mulheres; 
Tratar as pacientes 
acometidas e seus 
parceiros; 
Reduzir a transmissão 
vertical. 
O acompanhamento 
será realizado no 
período de Outubro a 
Dezembro de 2018.  

Realizar testes rápidos 
ou outros testes que 
confirmem ou excluam a 
doença, para assim 
iniciar o tratamento. 
 

Coordenação da 
Atenção Básica/ 
SEMUS e 
Enfermeiros da 
Estratégia Saúde da 
Família 

Informar a população 
sobre a sífilis congênita. 

Informar por meio de 
palestras educativas, as 
gestantes e seus parceiros, 
sobre a importância da 
prevenção.  

Esclarecer sobre a sífilis 
congênita, a forma de 
transmissão e 
prevenção; 
Aumentar as medidas 
para prevenir a doença; 
Reduzir a Sífilis 
Congênita. 

Preparar material para 
palestras educativas, 
assim como realizar 
panfletagem nos bairros 
e escolas. O mesmo terá 
uma linguagem de fácil 
entendimento a 
população. 

Enfermeiros da 
Estratégia Saúde da 
Família 



As palestras serão 
ministradas entre 
Outubro e Dezembro de 
2018 

Definir fluxograma do 
município sobre a 
assistência a gestante 
com sífilis no município. 

Apresentar os principais 
pontos de dificuldade e 
facilidades do fluxograma 
de acompanhamento e 
tratamento da sífilis na 
gestante e/ casal;  

Apresentar o 
fluxograma 
estabelecido pelo 
município aos 
profissionais que não o 
conhece, proporcionar 
analise pelos que já o 
utilizam e buscar ações 
de implementação do 
mesmo. 
Apresentação será 
realizada no período de 
Outubro a Dezembro de 
2018 

Emitir o Impresso do 
Fluxograma de 
abordagem a gestante 
com sífilis. 

Coordenação da 
Atenção Básica/ 
SEMUS 



4 PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

 

Para avaliar a proposta de intervenção serão utilizados como indicadores o 

percentual da população atingida por meio das palestras educativas ministradas em um 

intervalo de um mês, sendo realizado rodas de discussões ao fim de cada palestra com 

intuito de esclarecer dúvidas e avaliar se o conhecimento repassado foi eficiente. 

Os profissionais que acompanham os pré-natais participaram de cursos e 

treinamentos, no qual será explanado o protocolo específico para gestantes com sífilis 

e demonstrado os principais testes de diagnóstico para doença, sendo utilizado como 

indicador a proporção de profissionais capacitados por ESF.  

As mulheres férteis e gestantes serão acompanhadas em consultas ginecológicas 

por dois meses, com intuito de diagnosticar e tratar as que forem positivas para a 

doença. Serão utilizados como indicadores o percentual de mulheres que obtiveram 

resultados positivos, bem como a quantidade de testes realizados. 

 

5 CONCLUSÃO 
 

A sífilis é uma doença de evolução crônica que quando não tratada em gestantes, 

pode ser transmitida verticalmente para o feto, levando a sífilis congênita. Diante do 

exposto, constata-se a relevância desta intervenção no que tange a capacitação dos 

profissionais da área da saúde, deixando-os preparados para diagnosticar 

precocemente a doença, obtendo assim um melhor prognóstico, bem como a redução 

de sua transmissão.  

As atividades de promoção e prevenção em saúde realizadas em bairros e escolas 

dará oportunidade de trocas de informações com a população por meio de palestras e 

panfletagem, sobre a sífilis congênita, sua transmissão e prevenção ajudando assim na 

redução da doença. No decorrer da intervenção, a resistência de algumas gestantes no 

acompanhamento do pré-natal poderá ser encontrada, dificultando o diagnóstico 

precoce, tratamento e acompanhamento da doença. Contudo, as palestras promovidas 

incentivaram as mesmas a permaneceram realizando o pré-natal, demonstrando-as 

possíveis consequências a ela, bem como ao feto caso abandonem a assistência 

oferecida.      
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