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SÍFILIS NO HOMEM:  

LACUNA PARA A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

A sífilis é uma doença exclusiva do ser humano que causa infecção sistêmica, tendo sua 

principal via de transmissão a relação sexual que, quando não tratada, pode comprometer os 

sistemas gastrintestinal, cardiovascular, respiratório e neurológico, além de provocar lesões 

incapacitantes e morte1. 

No grupo focal de estudo realizado com homens nas cidades de São Paulo e do Rio de 

Janeiro. Depreendeu-se que às Infecção Sexualmente Transmissíveis (IST) os envolvem 

diretamente ou a sua rede social, ocasião em que à sífilis foi tida como uma das doenças de 

maior prevalência2. 

Pesquisa realizada no estado de Pernambuco, com o intuito de determinar a 

soroprevalência em presidiários do sexo masculino, detectou que à infecção pela sífilis era três 

vezes maior do que pelo HIV3. Estes dados explicitam o quanto a sífilis acomete à população 

masculina, trazendo a reflexão sobre os desfechos desfavoráveis para a vida do homem que a 

doença pode causar. 

Com relação à sífilis congênita, a sua eliminação no Brasil, ainda, é um grande desafio 

para a saúde pública, considerando que a possibilidade de transmissão para o concepto seja de 

70 a 100% na mulher não tratada durante as fases primárias e secundárias da doença, podendo à 

taxa de mortalidade atingir 40% dos bebês infectados, ou trazer comprometimento de sistemas 

complexos, como ósseo e neurológico4. A infecção mostra-se incontrolável e a sua erradicação 

está longe de ser atingida, pois o acompanhamento de dados nacionais do Ministério da Saúde, 

desde 2008, permite estimar que no ano de 2016 haverá 22 mil novos casos de sífilis congênita 

no país5. 
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Fonte: Jornal O Globo5 

Considera-se que a gestante é adequadamente tratada, quando o tratamento ocorre em 

até 30 dias antes do parto, concomitante com o parceiro sexual. O não tratamento deste pode 

culminar na reinfecção da gestante e, consequentemente, no aumento da probabilidade de 

transmissão vertical 1,6-7. 

Estudos em diversas regiões do país identificaram que o não tratamento do parceiro é 

um dos entraves para o tratamento adequado das gestantes6-10, problemática que se apresenta 

como impasse na redução das taxas de sífilis congênita, que independe dos modos de vida, 

contexto do ambiente, visão de mundo, pois quer seja no sertão nordestino ou na capital federal, 

são identificados a cada dia novos casos de sífilis adquirida e gestacional. Explicita-se, assim, a 

importância de se captar o parceiro acometido pela doença e estabelecer precoce e 

adequadamente o seu tratamento.  

São incipientes os estudos que abordam os homens quanto à temática, embora a 

compreensão dos impasses que envolvem o tratamento dos parceiros das gestantes com sífilis 

seja fundamental para a eliminação da sífilis congênita11, o que reforça a necessidade de 

pesquisas investigativas em enfermagem para compreender os reais fatores que dificultam ou 

inviabilizam o tratamento do homem. 

Sabe-se que nem sempre a atenção básica consegue captar, para assistir as demandas no 

que tange às DST no público masculino, e estes encontram como barreiras no atendimento a 

dificuldade no agendamento de consulta e a restrita oferta de horários e dias de atendimento. E 

como agravantes, alguns homens não procuram assistência por estarem assintomáticos e outros 

buscam tratamentos alternativos com orientações de balconistas de farmácias ou amigos2,12.  

Há especificidades na demanda e no atendimento do homem, o que requer políticas e 

programas direcionados ao público masculino. No Brasil, cria-se em 2009 a Política de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH). O objetivo de promover ações de saúde que propiciem 

a compreensão da realidade masculina nos distintos cenários sociais, culturais, políticos e 

econômicos, possibilitando o aumento da expectativa de vida e a diminuição dos índices de 

morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis no público masculino13.  

No que se refere à sexualidade masculina, a PNAISH reforça à promoção dos direitos 

sexuais e dos direitos reprodutivos, e esta alinhada à Política Nacional de Atenção Básica, que 

estabelece como um de seus objetivos estimular a implantação e a implementação da saúde 

sexual e reprodutiva, dentre outros, estimulando a participação e a inclusão do homem no 

planejamento de sua vida sexual, propiciando a essa população, juntamente ao Programa 

Nacional de DST/AIDS, a prevenção e controle das DST13-14. 



3 
 

Quando comparado com às mulheres, a maioria dos homens considera-se displicente 

com a sua saúde, sendo a procura dos serviços o último recurso, quando já está debilitado. Nesta 

perspectiva, há a visão de ser o homem menos suscetível a contrair enfermidades do que as 

mulheres, numa espécie de “invulnerabilidade masculina”15. Esta crença é oriunda do processo 

de socialização do homem, preparado para ser uma pessoa forte e autônoma, exercendo a 

sexualidade como prova de masculinidade16. Infere-se, então, que as questões de gênero 

envolvem o processo saúde-doença na trajetória de vida dos indivíduos. 

Gênero é uma expressão utilizada para se referir a atributos associados culturalmente a 

cada um dos sexos, que dá significado distinto ao masculino e feminino, influenciando a 

formação da identidade de homens e mulheres. No campo da sexualidade, os medos sexuais 

culminam na resistência, por parte dos homens, no cuidado com a saúde, que trazem como 

consequência a dificuldade de prevenção e adesão ao tratamento das DST14. 

Para o êxito da PNAISH, é necessária a organização das Unidades Básicas de Saúde, 

assim como a qualificação dos profissionais para atender o público masculino na perspectiva de 

gênero14. Neste sentido, destaca-se o papel do enfermeiro que, pela especificidade de suas 

funções e atuação nos diversos espaços sociais e assistenciais, pode se posicionar como 

profissional ímpar ao assisti-lo com enfoque na prevenção, tratamento e controle da sífilis. 

Ao considerar que, na maioria das vezes, a sífilis é diagnosticada pelo rastreio das 

mulheres, em particular das gestantes, percebe-se na assistência pré-natal um momento 

oportuno para o diagnóstico e tratamento da doença1,4, cabendo ao enfermeiro captar e 

sensibilizar o homem a aderir ao tratamento. Este não é o único momento possível para 

estabelecer essa intervenção, visto que o acesso ao homem pode se dar através de consultas de 

enfermagem e de ações educativas, ocasiões em que pode ser orientado quanto às formas de 

prevenção da doença, de sinais e sintomas que os alertem para identificá-la, e ainda em seu 

domicílio, através das visitas domiciliares. 

A notificação dos casos de sífilis em gestante, sífilis congênita e sífilis adquirida são 

obrigatórias, e a subnotificação de informações em saúde pode ser tida como um indicador de 

má qualidade da assistência em saúde1,8. No caso da sífilis, pode impedir a visualização da 

magnitude do problema, o que torna importante a notificação adequada dos casos, dados que 

podem ser fornecidos pelo enfermeiro que, mediante preenchimento adequado da ficha de 

notificação, poderá contribuir para a formulação de estratégias de ação e gestão no combate à 

doença, considerando as especificidades regionais, sociais e culturais. 

Ser acometido pela sífilis, pode ser um sinal de virilidade para o homem, uma questão 

associada às características socioculturais atribuídas ao sexo masculino17, visto ser ela definida 

como um dos atributos mais acentuado da masculinidade18.  
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Uma das funções dos profissionais de saúde é problematizar estas questões, orientando 

e alertando para as consequências, danos e limitações que a doença possa acarretar para a vida 

do homem e a de sua família, o que torna imprescindível seu tratamento e sua prevenção, 

incluindo o estimulo para negociação entre o casal em aderir o uso do preservativo nas suas 

práticas sexuais. 

Os homens que participaram do estudo realizado na cidade de Natal/RN, consideraram 

que a saúde seja uma condicionante para o exercício das atividades trabalhistas15. Logo, ser 

saudável permite assumir seu papel social de sustentar a família, um dado que pode ser utilizado 

como estratégia nas ações de enfermagem junto a esta população, visto que o diagnóstico e o 

tratamento precoce da sífilis evitam comprometimentos sistêmicos provocados pela doença a 

longo prazo, que poderia culminar em incapacitações que, por sua vez, limitariam as atividades 

laborais. 

No passado, a responsabilidade pela educação e saúde dos filhos era tida como 

exclusivamente feminina. No entanto, estas funções passaram a ser compartilhadas com o 

universo masculino15. Acredita-se, então, que se chegar a informação ao homem (pai) de que o 

seu tratamento seja fundamental para impedir a reinfecção da gestante e o contágio da doença 

no seu filho, ele poderá ficar sensibilizado e se empenhar no tratamento vislumbrando preservar 

a saúde do seu filho.  

Enfim, considera-se que “recriar os sentidos sobre saúde e o seu cuidado implica, 

também, rever os sentidos de masculinidade adotadas pelos homens”15:351. Logo, o enfermeiro 

possui diversos cenários de atuação, podendo sensibilizar a população masculina desde a 

infância, seja durante a puericultura na Estratégia Saúde da Família, ou nas ações com alunos do 

Programa de Saúde na Escola, a se empoderar do cuidado com sua saúde, trabalhando assim as 

questões de gênero que poderão refletir em condutas mais protetivas que culminem tanto na 

prevenção da sífilis quanto na melhor adesão ao tratamento. 
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