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RESUMO 

A sífilis é uma doença infectocontagiosa crônica, que possui três estágios de 

infecção. Causada por uma bactéria gram negativa chamada Treponema pallidum, 

característica por suas lesões cutâneas. Atinge praticamente todos os sistemas e 

órgãos. Esta pesquisa será executada em dados quantitativos que serão levantados 

sobre o tema em questão e após a realização dos testes sorológicos e aplicação de 

questionário, pretende-se avaliar e correlacionar dados laboratoriais o que permitirá 

avaliar a incidência de VDRL reagente nos alunos, bem como reforçar a prevenção 

da doença. A fundamentação teórica foi obtida a partir de livros e das ferramentas 

eletrônicas: SciELO, e Google Scholar, disponível no idioma português (Brasil).  
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INTRODUÇÃO 

A sífilis é uma doença venérea crônica com erupções cutâneas. O agente 

etiológico Treponema pallidum é uma bactéria gram negativa em forma de espiral do 

grupo das espiroquetas.(1)(2)  

A doença se manifesta em três estágios: primária, secundária e terciária. A 

Sífilis primária normalmente aparece 21 dias após o contato sexual, apresenta lesão 

única, firme e não dolorosa. Geralmente acomete a vulva, colo uterino, pênis, ânus e 

cavidade oral. As lesões se curam em 3 a 6 semanas com ou sem tratamento sem 

deixar cicatrizes. Já a Sífilis secundária ocorre geralmente de 6 a 8 semanas após o 

contato, é característica por suas lesões que ocorrem na pele e mucosas, tende a ser 

sem prurido ou descamação. Acometem as mãos, os pés, face, tronco e região 

perianal. E por conseguinte a Sífilis terciária é a fase mais rara e mais grave da 

doença, aparece entre 10 e 30 anos. Acomete praticamente todos os órgãos e 

sistemas. Esses danos podem causar problemas nos nervos, cegueira, paralisia, 

demência, e outros problemas de saúde e até mesmo levar à óbito.(1)(2)(5)(7) 

O tratamento da sífilis é feito principalmente através da droga penicilina g 

benzatina, pois ela age em todos os estágios da infecção, com rápida resposta na 

melhora das lesões. Porem diante do desconforto gerado na aplicação da penicilina 

que é feita via intramuscular, são aceitas outras drogas como segunda escolha. Todas 

são eficazes, mas não são melhores que à penicilina, portanto são mantidas como 

drogas de segunda escolha.(5)(7) 

 

 
 



OBJETIVOS  

Esta pesquisa tem como objetivo verificar a incidência de VDRL reagente em 

alunos do Centro Universitário Amparense – SP. 

Realizar o teste de VDRL em média de 100 alunos, levantar informações 

epidemiológicas desses indivíduos através da aplicação de questionário e 

conscientizar os alunos sobre a prevenção e diagnóstico precoce da doença. 

 

MÉTODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que será enviada ao Comitê de Ética e 

Pesquisa do grupo UNISEPE, para aprovação, objetivando em primeira instância a 

investigação de reatividade ao teste de VDRL em 100 acadêmicos inscritos no Centro 

Universitário Amparense UNIFIA. Secundário à realização do teste, será aplicado um 

questionário, em apêndice, para avaliação dos hábitos, destes indivíduos, com o 

intuito de relacionar os mesmos com o teste realizado.  

O teste de VDRL será realizado no laboratório de biomedicina do Centro 

Universitário Amparense-SP, no período de agosto à novembro de 2019, pelos 

universitários do oitavo semestre de Biomedicina, sob supervisão do professor 

responsável pelo estágio. Uma média de 100 alunos, serão submetidos ao teste VDRL 

(teste não treponêmico), um método de fácil execução e que apresenta positividade 

entre a segunda e a quarta semana após aparecimento da lesão. O exame VDRL é 

feito em diluições através de uma amostra de sangue. O resultado pode ser reagente 

(positivo) ou não reagente (negativo). Porem pode ter resultados falso-positivos que 

ocorre quando a pessoa não tem a doença em questão, mas pode ter outra doença, 

por exemplo, doenças auto-imunes. E também falso-negativos que ocorre quando a 

pessoa já teve a doença mais seu tratamento foi eficaz. Por esse motivo é considerado 

um teste de triagem para sífilis. Os indivíduos que apresentarem teste regente serão 

encaminhados para as unidades básicas de saúde para realização da triagem e 

diagnostico laboratorial da sífilis por profissionais habilitados. 

Após a realização dos exames e o preenchimento dos questionários os dados 

serão tabulados e predispostos em gráficos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo o ministério da saúde houve no Brasil um grande aumento no número 

de casos de sífilis no ano de 2018\2019 comparado ao ano de 2017. Foram notificados 

em 2017 no Sinan 49.013 casos de sífilis em gestantes, 24.666 casos de sífilis 



congênita e 206 óbitos e 119.800 casos de sífilis adquirida. 

A doença é transmitida através da relação sexual (sífilis adquirida), por via 

transplacentária (sífilis congênita), mais também podendo ser contraída de forma mais 

rara por via indireta (transfusão sanguínea, objetos contaminados e tatuagem). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

      Com esta pesquisa esperamos encontrar nos alunos do Centro Universitário 

Amparense-SP, números de casos de incidência de VDRL positivo, nos permitindo a 

orientação sobre a doença e sua forma de contagio, onde esperamos a 

conscientização de todos. 

 

REFERÊNCIAS 

1.  Jesus NMT. Avaliação de sífilis em mulheres com vida sexual cadastrada no 

ESF mamoeiro. Paracatu. Monografia [Graduação em Biomedicina] - 

Faculdade Tecsoma;2015.  

2.       Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster JC. Robbins and Cotran Patologia:Bases 

Patológias das Doenças. 8.ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2010.  

3.  Secretaria de Vigilância em Saúde-Ministério da Saúde(Brasil), de 19 de 

setembro de 2017. Sífilis 2018. Boletim Epidemiológico. 2018;49(45):1–43.  

4.  Avelleira JCR, Bottino G. Sífilis: Diagnóstico, tratamento controle. An Bras 

Dermatol. 2006,81(2). Vol. 81, An Bras Dermatol. 2006.  

5.  Betat SS, Andrades TC. Incidência e Prevalência de VDRL Reagente em 

Gestantes. Jacareí. Monografia. [Especialização]-Instituto Nacional de Ensino 

Superior e Pesquisa;2017. 2017;  

 


