TÍTULO
Hepatite aguda e a sobreposição de etiologias com ênfase na infecção pelo
Treponema pallidum - relato de caso e revisão da literatura
Lucas Fernandes Soares Monteiro1; Marina de Castro Ramos Magalhães1; Luciana Diniz Silva2
1. Acadêmicos de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais; 2. Hepatologista e docente de Clínica Médica na Universidade Federal de Minas Gerais

PALAVRAS-CHAVE
Sífilis; Hepatite Colestática; Hepatite C; Penicilina G Benzatina; Ledipasvir/Sofosbuvir

INTRODUÇÃO
A infecção pelo Treponema pallidum deve ser considerada entre as etiologias potenciais das hepatites. Esta é caracterizada
pela elevação das enzimas hepáticas, sorologia positiva para sífilis, ausência de outros fatores de lesão hepatobiliar e redução
do nível sérico das enzimas hepáticas com antibioticoterapia. Contudo, esta entidade deve ser investigada mesmo em
vigência de outras etiologias da hepatite aguda, especialmente quando a via de transmissão sexual for vislumbrada.

OBJETIVO
O objetivo deste relato de caso é descrever uma rara complicação da infecção pelo Treponema pallidum: a
hepatite.

MÉTODO
Os dados apresentados neste presente relato foram coletados em consultas ambulatoriais com o paciente no
Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG) e em consulta ao seu prontuário físico, que foram devidamente
autorizadas. Em outros momentos, o paciente se disponibilizou para esclarecer virtualmente eventuais dúvidas
acerca de sua história.

RELATO DE CASO
Paciente, 54 anos, sexo masculino, com comportamento sexual de risco e em uso abusivo de AINEs, iniciou com quadro
de fadiga, tremor, mialgia, dor abdominal difusa, icterícia e colúria em dezembro de 2019 e procura atendimento em
Unidade Básica de Saúde em Belo Horizonte no dia 29/02/2020.
Ao ser submetido à propedêutica clínica, foram observados resultados de testes bioquímicos e hepáticos anormais {alanina
aminotransferase [ALT] em 1168 U/L (valor de referência, < 50 U/L); aspartato aminotransferase [AST] em 554 U/L (valor de
referência, 15-46 U/L); e fosfatase alcalina [FA] a 438 U/L (valor de referência, 30-120 U/L)}. O paciente recebeu um tratamento
expectante e ficou de repouso em domicilio .
No dia 02/03/2020 os sintomas se agravaram e ficou em observação em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em
04/03. Novos exames complementares evidenciaram enzimas hepáticas elevadas (gráfico 1), hiperbilirrubinemia (gráfico 2),
VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) positivo com titulação de 1:64 e a absorbância de anticorpo IgM fluorescente
T. pallidum foi positiva (FTA ‐ Abs IgM). Os resultados dos testes sorológicos indicaram contato prévio com os vírus
da hepatite A e B (anticorpos Anti-HVA IgG e Anti-HBc IgG positivos) e infecção atual pelo HCV (Anti-HCV e HCV-RNA
reagentes). Exames para citomegalovírus, vírus de Epstein-Barr, vírus do herpes simplex, vírus da imunodeficiência humana
(HIV) e autoanticorpos hepáticos usuais foram negativos. Uma ultrassonografia de abdome superior revelou
esplenomegalia leve.
A partir do dia 23/03/20 recebeu aplicação de penicilina G benzatina (Benzetacil ®) 2.400.000 UI, por 3 semanas, uma
dose por semana, com melhora dos sintomas clínicos e redução significativa nas concentrações plasmáticas das
enzimas hepáticas e bilirrubinas, além de reduzir a titulação de VDRL, que passou a ser de 1:16.

RELATO DE CASO
Contudo, no dia 17/04/20, o paciente apresentou uma recidiva e foi internado no Hospital das Clínicas da UFMG (HCUFMG). Novos exames complementares revelaram enzimas hepáticas e bilirrubinas aumentadas: [AST] = 401 U/L; [ALT] =
805 U/L; [FA] = 146 U/L; [GGT] = 488 U/L e aumento na titulação de VDRL. O paciente realizou uma biópsia hepática e foi
tratado novamente com o Benzetacil, 2.400.000 UI. A biópsia revelou arquitetura lobular preservada, tratos portais
com moderado infiltrado inflamatório granulomononuclear e alguns eosinófilos associados que frequentemente ultrapassam a
placa limitante de hepatócitos. No parênquima, nota-se degeneração hidrópica com balonização acentuada, colestase
intracelular e atividade lobular. A análise anatomopatológica concluiu que a hepatite apresentada corresponde ao tipo
colestático agudo, presente em casos de hepatite sifilítica e pouco típico para a hepatite C. Houve regressão gradual
dos sintomas e normalização do perfil hepático, que conduziram a alta hospitalar em 6 dias.
O paciente seguiu assintomático, sendo acompanhado ambulatorialmente no HC-UFMG. Os níveis das enzimas
hepáticas, das bilirrubinas e titulação de VDRL atingiram gradativamente os valores de referência nos meses
subsequentes. No entanto, uma titulação de VDRL realizada dia 13/05/21 teve um resultado de 1:32, cuja conduta foi a
administração adicional de penicilina G benzatina 2.400.000 UI, dose única. O VDRL não foi reagente nos exames
subsequentes.
A despeito da resolução do quadro clínico, em julho de 2020 o paciente iniciou o tratamento da Hepatite C com a
associação de ledipasvir com sofosbuvir, com duração de 3 meses. Em propedêutica laboratorial subsequentes a carga
viral do HCV mostrou-se indetectável, com resposta virológico sustentada, sugerindo resolução da infecção.
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DISCUSSÃO
A hepatite sifilítica é, regularmente, subdiagnosticada, em especial quando é sobreposta a outras causas de lesão hepática. O
dano ao fígado é consequência da invasão hepática pelas espiroquetas na fase disseminada da sífilis e apresenta-se de forma
inespecífica à biópsia. A maioria dos casos têm resolução do quadro clínico e redução dos níveis das enzimas hepáticas
a normalidade após tratamento com penicilina G benzatina.

CONCLUSÃO
Pacientes com comportamento sexual de risco podem, muitas vezes, ser infectados por mais de um tipo de patógeno.
Algumas vezes, como no caso descrito acima, ambas as infecções podem se justapor em uma única síndrome. Estar atento à
possibilidade de coinfecções, principalmente em pacientes de risco, pode fornecer um diagnóstico com maior precisão a
partir do estado de saúde do paciente e, consequentemente, uma conduta mais assertiva e melhor prognóstico.
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