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Introdução

A sífilis é uma IST transmitida sexualmente e

também por forma vertical. É conhecida desde o

século XV e inicialmente foi tratada pela comunidade

médica de dermatologia devido ao aspecto da pele e

lesões apresentadas pelas pessoas infectadas pela

doença. A sífilis congênita ocorre quando o feto é

contaminado pela mãe não tratada ou tratada

incorretamente, a mãe ao ser infectada em qualquer

período da gravidez apresenta um risco de infectar o

feto, inclusive no parto.

O acompanhamento da gestante com o pré-natal

ainda é a melhor maneira de prevenir e controlar a

sífilis congênita, os exames laboratoriais para a

doença são uma importante ferramenta para que

ocorra o tratamento precoce da mãe, impedindo a

transmissão para o feto. Os exames de triagem são

geralmente os testes rápidos, que não precisam ser

realizados em ambientes laboratoriais, porém estes

não são específicos para o Treponema pallidum e

servem apenas como um início de investigação da

Sífilis.

Os testes pré-natais realizados nas gestantes

garantem o monitoramento de sua saúde, entre os

testes realizados são para sífilis podendo ser

V.D.R.L. ou RSS ou RPR que são testes não

treponêmicos, em que não detectam a presença do

treponema, podendo haver falso-positivos, sendo

necessário testes de confirmação para o diagnóstico

correto. Estes testes são utilizados para triagem pois

são testes que, mesmo sem especificidade, tem uma

boa sensibilidade e podem apresentar ao médico um

resultado rápido, agilizando o início do tratamento da

gestante.

Objetivo

Este estudo visa a análise da competência do

diagnóstico da sífilis congênita com o objetivo de

verificar quais seriam os testes mais precisos para

diagnosticar a doença.

Metodologia

Revisão Bibliográfica por meio de artigos científicos,

livros e sites oficiais relacionados à saúde.

Sífilis congênita

A sífilis congênita pode ser dividida em precoce e

tardia, sendo que sua diferenciação se dá pela

apresentação de sinais e resultados de testes em

diferentes períodos da vida da criança.

Na sífilis precoce o recém-nascido apresenta

erupções vesiculobolhosas, lesões papulares,

linfadenopatias, além da possibilidade de

desenvolvimento de meningites, hidrocefalias e

retardo mental. Seu diagnóstico é feito por exames

sorológicos, análise de líquor e avaliação clínica e

seu acompanhamento pode ser feito visualizando os

títulos da mãe e do bebê em testes não

treponêmicos.

Os testes não treponêmicos são utilizados não

somente na triagem da doença mas também em seu

acompanhamento, pois diferente dos testes

treponêmicos, possuem a possibilidade de

quantificação através de títulos, sendo o título

indicado pela ultima diluição que apresenta reação.

O teste de V.D.R.L. é o mais utilizado sendo capaz

de ser analisado em soro e líquor, este teste é

visualizado por floculação com o uso de microscópio.

Sendo utilizado também para o acompanhamento do

tratamento do paciente.

A testagem da mãe e do recém-nascido no pós-

parto com o mesmo teste não treponêmico contribui

para a determinação do significado dos achados

sorológicos da criança. Um título maior que o

materno em pelo menos duas diluições é indicativo

de infecção congênita. no entanto, a ausência desse

achado não exclui a possibilidade do diagnóstico de

sífilis congênita. Portanto, é fundamental a realização

de exame físico minucioso e seguimento de todas as

crianças.

Conclusão

De acordo com o estudo, o teste considerado

padrão ouro para o diagnóstico da doença é o FTA

abs IgG e IgM, porém este não pode ser utilizado

para controle do tratamento, além de ser necessária

a avaliação médica sobre as condições físicas do

bebê.
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A sífilis tardia é diagnosticada após o 2º ano de vida

da criança, geralmente causa úlcera gomosa e

lesões periostais que provocam a chamada tíbia em

lâmina de sabre e bossa nos ossos parietais e

frontal. Pode ocorrer atrofia óptica, que pode levar a

cegueira, sendo a principal lesão a queratite

intersticial e ocorre, com frequência, como resultado

da cicatrização da córnea. O paciente raramente

apresenta dentes incisivos de Hutchinson, molares

“em amora”, fissuras periorais e desenvolvimento

anormal da maxila resultando na chamada face de

“buldogue”, porém essas sequelas são

características da sífilis congênita tardia e são

fundamentais na avaliação clínica.

Exames laboratoriais

Podem ser classificados como Treponêmicos e

Não-Treponêmicos.

Os testes treponêmicos detectam anticorpos anti-

treponema de modo qualitativo e são muito

específicos para a sífilis. O mais comum utilizado

para a confimação é o FTA-abs, a reação de FTA-

abs é uma técnica de imunofluorescência indireta

que utiliza o Treponema pallidum fixado em áreas

demarcadas de lâminas de vidro em que são feitas

as reações. O teste pode ser feito analisando as

imunoglobulinas G e M, porém a permanência da

IgM ocorre também em pacientes em período latente

e que apresentam a doença tardia.


