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DOENÇA DE STILL DO ADULTO - A PROPÓSITO DE UM
CASO CLÍNICO REVELANDO TODA A SUA VERSATILIDADE
Adult still´s disease - Case report with all its versatility and severity
CRIST IANA DIAS PINTO1, JOANA CUNHA2, RAQUEL LIMA3, PEDRO MAGALHÃES4, ANABELA MORAIS 5, ANTÓNIO TRIGO FARIA6

RESUMO

ABSTRACT

A Doença de Still do Adulto (DSA) é uma doença rara de
etiologia desconhecida, com envolvimento multissistémico.
Sem dados laboratoriais específicos, o diagnóstico é essencialmente clínico, impondo-se a exclusão de patologias
infecciosas, auto-imunes e neoplásicas. As manifestações
mais comuns são febre, rash cutâneo ev anescente e
artralgias. A apresentação clínica, bem como a ev olução
são variáveis e imprevisíveis. Descreve-se o caso de um
homem de 65 anos, com febre recorrente, rash cutâneo,
cefaleias e poliartralgias com 20 anos de evolução, internado para estudo com resultados inconclusivos. Durante o
seguimento na consulta de Doenças Auto-Imunes, assumiu-se o diagnóstico de DSA. Foi instituída corticoterapia
com resposta clínica parcial, desenvolv endo iatrogenia importante, o que justificou a progressão para metotrexato
com sucesso. Os autores relatam este caso devido à versatilidade e severidade clínicas que justificaram a escalada
terapêutica imunossupressora, realçando a iatrogenia
farmacológica inerente a estes fármacos. Realizou-se, neste contexto, uma revisão da literatura.
Palavras chave: Doença de Still do Adulto, febre, rash
cutâneo evanescente.

The Adu lt Still’s Disease (ASD) is a rare disease of
unkn own etiology w ith systemic in volvement. Without
specific l aboratory tests the diagn osis is essenti ally
clin ical, so in fecti ous, au toim mu n e an d n eoplasic
diseases should be exclu ded. The m ost com m on
clinical manifestations are fev er, evanescent skin rash
an d arthralgia. Si gn s and sy mptom s v ary greatly and
the evoluti on is u n predictab le. The au th ors report
the case of a m an of 65 y ears with recurrent fev er,
h eadache an d arth ralgia over th e last 20 y ears. H e
was ad mitted w ithout a conclusiv e diag nosis. He was
refe ren ced to an au toim m u n e disease specia list
w here th e diag n osis of ASD was assum ed. H e b egan
corti cotherapy with in iti al success, bu t developed
im portan t side effects. Prov isional remission w as
a ch i e v e d
w ith
th e
i n t r o d u c ti o n
of
im m u n osuppression . Th is case report show s th e
difficulty to diag n ose an d th e challen ge to reach
sym ptom atic control.
Key words: Adu lt Still’s disease, fev er, ev anescent
ski n rash
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INTRODUÇÃO
A Doença de Still do Adulto (DSA) é descrita como uma
doença sistémica rara, na qual podem surgir uma variedade de sintomas. Em 1897, foi descrita por George Still
em crianças.1 Posteriormente, em 1971, foi reconhecida
por Eric Bywaters como uma entidade clínica distinta, para
ca racter iza r o s a du l tos sem cri tér ios de Ar tr i te
Reumatoide clássica mas que tinham particularidades
semelhantes às das crianças com Artrite Reumatoide Ju-
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venil.2-3
Segundo um estudo francês retrospectivo, estima-se que
a incidência seja de 1,6 casos em cada milhão de habitantes por ano, atingindo preferencialmente as mulheres e apresentando 2 picos, entre os 16-25 anos e os 3545 anos.3-4
A etiologia permanece incerta. À semelhança de outras
doenças inflamatórias, supõe-se uma causa multifactorial,
com predisposição gen éti ca e factores am bien tai s

1.INTERNA DO INTERNATO COMPLEMENTAR DE MEDICINA INTERNA. UNIDADE LOCAL DE S AÚDE DO NORDESTE
2.INTERNA DO INTERNATO COMPLEMENTAR DE MEDICINA INTERNA. CENTRO HOSPITALAR TRÁS-OS -MONTES E ALTO DOURO
3.INTERNA DO INTERNATO COMPLEMENTAR DE CARDIOLOGIA. CENTRO HOSPITALAR TRÁS-OS -MONTES E ALTO DOURO
4.INTERNO DO INTERNATO COMPLEMENTAR DE CARDIOLOGIA. CENTRO HOSPITALAR TRÁS-OS -MONTES E ALTO DOURO
5.ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADA
6.DIRETOR DO SERVIÇO
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Fig.1 - Lesões maculo-papulares na região frontal e supraciliar

Fig.2 - Lesões maculo-papulares na face anterior do pescoço

febre, a odinofagia e o rash cutâneo. No entanto, não se
evidenciou a presença de qualquer agente infeccioso
persistente. Na literatura, encontram-se alguns casos com
associação ao vírus de Epstein-Barr (EBV), citomegalovírus
(CMV), parvovírus B19, vírus da hepatite B e C, Chlamy dia
pneumoniae, Brucella abortus, Borrelia burgdorferi, o que
pode conferir à DSA uma origem fisiopatológica semelhante à artrite reactiva. Estudos analisando a susceptibilidade genética identificaram um aumento do risco relativo nos portadores de determinados antigénios HLA.
Foi constatado que no sangue periférico e nos tecidos
dos doentes com DSA, existe uma predominância dos
linfócitos Th1. Várias citocinas encontram-se relacionadas como interleucina (IL) 1, IL6, IL8, interferão ã e factor
de necrose tumoral.3-6
Habitualmente, a DSA apresenta-se sobre a forma de
tríada, ou seja, um estado febril, acompanhado de rash
cutâneo ev anescente e artralgias. No entanto, na maioria dos doentes, esta tríada não é constante, podendo os
sintomas surgir de forma sequencial.4-5
Fig.3 - Lesões maculo-papulares na prega axilar direita

CASO CLÍNICO
precipitantes. Coloca-se a hipótese da existência de um
desregulamento persistente do sistema imunitário após
contacto com uma infecção.3-5 De facto, a DSA compreende vários aspectos que relembram uma infecção, como a

Descrev e-se o caso de u m h om em , de 65 a n os,
referenciado à consulta de Doenças Au toimunes por
Síndrome Febril Indeterminado (SFI), com 20 anos de evolução. Referia febre (38º - 38,5ºC) recorrente, sazonal e
7
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vespertina, frequentemente acompanhada de cefaleia,
odinofagia, artralgias e hipersudorese nocturna. Sem sintomas constitucionais. Relatava aparecimento de lesões
maculo-p apu lares, salm onadas, n ão pru rigin osas e
evanescentes, localizadas à face, tronco, região axilar e
inguinal. Nos antecedentes pessoais, destaca-se sinusite crónica, asma brônquica e hipertensão arterial. Sem
história familiar relevante. Nos últimos 10 anos, reportam-se dois internamentos por SFI com investigação extensa mas inconclusiva. Do estudo então realizado, realça-se hemograma, função renal e hepática normais; proteína C reactiva (PCR) negativa; enzima de conversão da
angiotensina normal; hemoculturas, uroculturas, exame
m i cr ob io ló gi co d a expe ctor ação e d o lí qu id o
cefalorraquidiano estéreis; serologias para Legionella
pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, reacção de Widal
e de Wright, serologia para Ricketsia, e VDRL negativas;
virologia (EBV, HBV, HCV, CMV, HIV 1 e 2) e imunologia
(ANA, ANCA, Anticorpos anti-ds DNA, factor reumatóide,
Anticorpos anti-CCP, anti-SSA, anti-SSB, C3, C4, Anticorpo
anti-fosfolipidicos, Imunoglobulinas) negativas; estudo
im agiológico (telerradiografia torácica e tomografia
co m p u to rizad a tor áci ca, a bdo m i n al e pé lv i ca ),
electrocardiograma, ecocardiografia e mielograma apresentavam-se dentro dos parâmetros da normalidade.
Destaca-se uma prova de Mantoux positiva (12 mm) e
velocidade de sedimentação (VS) muito elevada (64 mm),
tendo sido realizada terapêutica antibacilar durante 9
meses, sem que tivesse havido modificação do curso da
doença. Aquando da observação na consulta, o doente
referia febre vespertina com artralgias das grandes articulações sem artrite ou sinovite. Evidenciava-se um rash
salmonado na raiz dos membros superiores e região
periorbital (Fig.1, Fig.2 e Fig.3). Sem gânglios palpáveis. Artérias
temporais palpáveis e indolores. Auscultação cardíaca e
pulmonar sem al terações relevantes. Abdómen sem
organomegalias ou massas palpáveis. Sem sinovite, artrite ou deformidades articulares. Analiticamente, apresentava Hemoglobina: 13,2 g/dL; leucócitos: 12,6 x 109/
L com neutrofilia (80%); plaquetas: 250 x 109/L; elevação dos marcadores inflamatórios: proteína C reactiva
(87 mg/dl) e VS (54 mm/h); ALT: 54 UI/L; AST: 48 UI/L;
ferritinemia 552 ng/mL. Na telerradiografia do tórax observou-se um reforço broncov ascular bilateral , sem
infiltrados pulmonares. A tomografia toraco-abdominopélvica não revelou alterações. Realizou endoscopia digestiva alta por apresentar desconforto gástrico, que
mostrou apenas gastrite crónica. O ecocardiograma

Quadro 1 - Critérios de diagnóstico mais utilizados na DAS

transtorácico foi normal. Dos restantes exames complementares de diagnóstico, repetiu-se o estudo serológico
e o estudo imunológico acima referidos, que se revelaram normais, assim como o rastreio séptico do sangue e
u r in a. A pó s a excl u são d e ca u sas i n fecci osas,
imunológicas e neoplásicas, assumiu-se o diagnóstico de
DSA, visto o doente apresentar 5 critérios de Yamaguchi
(3 critérios major – febre com duração e” 1 semana,
artralgias com duração superior 2 semanas e rash típico;
e 2 critérios minor – odinofagia, Fator Reumatóide (FR) e
Anticorpos antinucleares (ANA) negativos). Instituiu-se
prednisolona 1mg/kg/dia em esquema de desmame lento com resolução da febre e dos sintomas. Após 3 meses
de terapêutica, apresentava-se cushingóide, com perturbações do sono e hipertensão não controlada. Analitica-
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mente, evidenciava hiperglicemia, hepatite não colestática e dislipidemia grave.
Admitida iatrogenia severa à terapêutica
corticóide, decide-se reduzir a dose de
prednisolona e iniciar metotrexato (MTX)
12,5 mg/semana. Aos 6 meses, apresentav a-se com doen ça activ a, refer indo
artralgias e rash recorrente. Manteve dose
moderada de prednisolona (10 mg/dia)
com acréscimo da dose de MTX (20 mg/
semana). Aos 9 meses, constatou-se ausên cia de febre, com resolu ção das
artralgias e do rash, assim como normalização das provas hepáticas com bom controlo tensional e glicémico, procedendose a redução da dose de MTX 12,5 mg e
de prednisolona 7,5 mg/dia. Aos 11 meses, permanecia assintomático, sem alterações analíticas relevantes, sendo decidid o m an ter a redu ção da dose de
prednisolona (7,5 mg de 48/48h) e do MTX
Fig.4 Algoritmo terapêutico (5 )
(10 mg/semana). Um ano após o início do
tratamento, manifestava clínica de angina
instável com prova de esforço positiva.
nhos, tornozelos e cotovelos. O envolvimento de pequeProcedeu-se a cateterização cardíaca com colocação de 2
n as arti cu lações, com o as m etacarpofalân gicas e
stents. Suspendeu-se corticóides e manteve-se sob M TX
metatarsofalângicas, ocorre com menor frequência.3,5,7
em baixa dose (10 mg/semana). No segundo ano de traRadiologicamente, após alguns meses de doença activa,
tamento, sem clínica sugestiva de doença activa ou altepode notar-se uma diminuição do espaço articular, prorações laboratoriais, decidiu-se manter sob MTX 7,5 mg/
gredindo para anquilose após 1 a 3 anos.
semana.
Outra manifestação comum são as mialgias generalizadas (56-84%), aparecendo habitualmente com as exacerDISCUSSÃO
bações da febre.5
O sintoma mais frequente é a febre (39ºC) vespertina,
A odinofagia (70%) é acom panhada de faringite não
com defervescência espontânea em menos de 4 horas.
exsudativa confundida, por vezes, com um contexto
Habitualmente, esta subida de temperatura desencadeia
infecioso.3,7
a exacerbação das restantes manifestações clínicas da
Ce rca de 65% d os d oe n tes p od em a pr esen ta r
doença.3,5,7 Pode assumir um padrão de dois picos diáriadenomegalias, mas raramente é uma forma de apreos.
sentação. Caracterizam-se, como ligeiras a moderadas,
O rash cutâneo, que frequentemente acompanha o estanão dolorosas, localizadas com maior frequência na redo febril, é evanescente. Apresenta-se como lesões
gião cervical.8
maculares ou maculo-papulares, cor rosa-salmão e disA h epa tom egalia, esplen om eg alia e an em ia são
cretamente pruriginosas. Por vezes, confunde-se com o
consequências descritas e comuns. Analiticamente, sureritema por alergia medicamentosa. Atinge predominange uma resposta inflamatória sistémica exagerada, retemente o tronco e as extremidades proximais. Raramente
presentada pelo aumento da VS, PCR e ferritina, assim
existe env olv imen to da face ou das extrem idades
com o al te ra çõ es n o h e m o gr am a (l eu co ci to se,
distais.3,5,7
As artralgias encontram-se na maioria dos doentes (87%),
sendo mais exuberantes durante os picos febris. O predomínio articular é sobretudo a nível dos joelhos, pu-

trombocitose reativa e anemia).9
Como os achados clínicos, as alterações laboratoriais nas
DSA são inespecíficas, podendo ser encontradas na mai9
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oria dos processos inflamatórios3. Na literatura, existem
vários critérios diagnósticos propostos(Quadro 1). No caso
do nosso doente, identificou-se a presença de 5 critérios
de Yamaguchi, 3 major e 2 minor.11
Nenhuma das manifestações na DSA é patognomónica,
pelo que o diagnóstico só poderá ser assumido após a
exclusão de outras possíveis causas. É fundamental descartar uma possível infecção através de culturas bacteriológicas e pesquisa de bacilo de Koch, assim como realizar várias serologias e pesquisa de diversos vírus. Devese e xclu ir n eopla sias, e m particu lar as doe n ças
linfoproliferativas. As doenças auto-imunes devem também ser afastadas, atr av és da elaboração de um a
anamnese e exame clínico cuidadoso bem como exclusão laboratorial, com FR e ANA negativos.7
A evolução da doença pode apresentar-se em 3 padrões
distintos com implicações prognósticas significativas:
padrão monocíclico caracteriza-se por um episódio único e auto-limitado, apresentando sintomas sistémicos e
remissão em menos de 1 ano; padrão policíclico distingue-se por recidivas periódicas e remissão completa entre os episódios; padrão crónico evidencia-se por um
envolvimento articular, frequentemente destrutivo, observando nestes doentes, maior incapacidade funcional
e pior prognóstico.3,5,7 Este último depende da gravidade
do atingimento sistémico e dos efeitos secundários do
tratamento. A maioria das mortes é dev ido ao compromisso hepático, à falência de outros órgãos ou ao aparecimento de coagulação intravascular disseminada. As
complicações infecciosas secundárias ao tratamento são
a segunda causa de morte.
Actualmente, não se encontram estudos randomizados
e controlados sobre o tratamento mais adequado. Daí,
este ser, essencialmente, empírico e centrado no uso de
anti-inflamatórios não esteróides (AINE), corticoides e
agentes anti-reumáticos para controlo da febre, artrite e
doença sistémica(Fig.4). Nos últimos anos, os agentes biológicos têm-se revelado potenciais armas terapêuticas.
Existem estu dos, on de os resu ltados com anti-TNF
(infliximab e etanercept), anti-IL1 (anakrina), anti-IL6
(tocilizumab) e anti-CD20 (rituximab), foram positivos.
No caso apre sen tado, foi in icialm en te in sti tu ída
corticoterapia com bom resultado inicial. Contudo, a
iatr ogenia grav e inerente à terapêutica corticoide

condicionou o uso de dose eficaz com necessidade de
associação ao MTX. Ev idenciou-se, de forma intermitente, a persistência de actividade da doença, quer pela
recorrência sintomática, quer pela repercussão inflamatória vascular. A realçar, o compromisso inflamatório
vascular e possivelmente o uso prolongado de doses altas de prednisolona, com a iatrogenia inerente de elevação tensional, dislipidemia e hiperglicemia, como os factores dominantes e responsáveis pela doença cardíaca
isquémica evidenciada.
Portanto, a DSA é uma doença rara, com atingimento
sistémico, que requer alto grau de suspeição, fazendo
parte do diagnóstico diferencial da SFI. Os critérios de
Yamaguchi têm maior sensibilidade e especificidade,
permitindo-nos, conjuntamente com uma investigação
exaustiva e a exclusão de outras causas, chegar ao diagnóstico.
A resposta positiva ao tratamento e o seu ajuste não
foram fáceis de alcançar, ocorrendo várias complicações.
No entanto, os resultados obtidos com a dose terapêutica ajustada foram satisfatórios, dando termino a um processo de exacerbações e debilitação, mantendo sempre
a necessidade de vigilância clínica.
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POLINEUROPATIA DESMIELINIZANTE INFLAMATÓRIA
CRÓNICA COMO MANIFESTAÇÃO DE INFECÇÃO
RECENTE VIH-1. - UM CASO DE SUCESSO
Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy as a manifestation of recent HIV-1 infection - a successful case
CATARINA S SILVA1, SOFIA NUNES2, FÁTIMA GANDAREZ3, JORGE VELEZ4, FILOMENA FREITAS 4, HELENA FRESCO5

RESUMO

ABSTRACT

A polineuropatia desmielinizante inflamatória crónica é uma
patologia adquirida dos nervos periféricos e respetivas raízes
com evolução mais prolongada do que o síndrome de GuillainBarré. Quando em contexto da infecção pelo VIH, desenvolve-se geralmente nos estádios intermédios da infecção e pode
ter um desfecho fatal. Apresentamos o caso clínico de um
homem de 35 anos, que recorreu ao serviço de urgência por
quadro de hipoestesias com duassemanas de evolução, inicialmente em luva e meia mas, posteriormente, com evolução
proximal e com diminuição progressiva da força muscular. A
eletromiografia confirmou o diagnóstico de polineuropatia
desmielinizante inflamatória. O estudo etiológico revelou
positividade para a infecção VIH-1. O doente foi tratado com
imunoglobulinas, com evolução oscilante, pelo que se optou
por introduzir precocemente terapêutica anti-retrovírica, com
resolução final do quadro neurológico.
Palavras-chave: polineuropatia desmielinizante, VIH-1,
primoinfeção

T h e ch r o n i c i n fl a m m a to r y
de m y e l i n ati n g
poly n europath y is an acqu ired path ology of th e
peripheral nerves and their respective roots. In th e HIV
in fection context, it usual ly dev elops in in termediate
stages of infection and can be fatal. We illustrate a
clinical case of a 35 yr ol d m ale patient wh o attended
our emergency department complain ing of tw o weeks
evolution hypoesthesia, initially stocking and glove but
su bse q u en tl y p r o g re ssi n g p r o xi m a l a n d w i th
p ro gr e ssiv e d ecr ea se in m u scl e str en gth . Th e
e le ctr om y o g ra ph y con fi r m e d th e d i ag n o sis o f
inflamm atory demy elinating poly neu ropathy . Th e
etiological stu dy revealed positivity for HIV-1 infection.
Th e patient w as treated w ith immu noglobulin, with
oscil latin g and ev olu tion, so it was decided an early
initiation of antiretroviral therapy, with final resolution
of neurological symptoms.
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INTRODUÇÃO
As doenças neuromusculares são comuns na infecção por
vírus da imunodeficiência humana (VIH), podendo ocorrer
em qualquer fase da doença e a qualquer nível do sistema
nervoso periférico. As causas são várias e poderão incluir o
próprio VIH, a imunossupressão e imunodesregulação resultantes(1), outras infecções concomitantes, efeitos secundários da terapêutica anti-retrovírica (TARV) ou outras medicações e comorbilidades, como diabetes mellitus(2). A
neuropatia sensorial simétrica distal é a mais habitualmente associada ao VIH. Outras, menos frequentes, são a
polirradiculopatia, polineuropatia desmielinizante inflamatória (PDI), mononeuropatia, mononeuropatia multiplex,
n eu r opati a au ton ó m ica, polirr adicu lo m ielop ati a
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lombossagrada e uma neuropatia motora semelhante à
esclerose lateral amiotrófica(3).
A PDI é uma patologia adquirida dos nervos periféricos e
respetivas raízes. Pode ocorrer na sua forma aguda (PDIA),
designado também por SGB, ou crónica (PDIC). Os dados
epidemiológicos sobre a sua incidência e prevalência de
neste contexto são escassos e contraditórios. Num estudo prospetivo alargado decorrido na era pré-TARAE (terapêutica anti-retrovírica de alta eficácia), em que foram
incluídos 1500 doentes sem exposição a outros fatores
de risco além da infecção pelo VIH, a PDIC não foi relatada em nenhum doente. Em estudos prévios, foram encontrados casos raros(4). No entanto, pela experiência clínica de Schutz e Robinson-Papp, a PDIC é mais comum

1.INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE MEDICINA INTERNA. S ERVÇO DE MEDICINA INTERNA
2.INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO . S ERVIÇO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
3.INTERNA DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE INFECCIOLOGIA. S ERVIÇO DE INFECCIOLOGIA
4.ASSISTENTE HOSPITALAR DE INFECCIOLOGIA
5.ASSISTENTE GRADUADA DE NEUROLOGIA
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA
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Quadro 1: INNO-LIA – teste confirmatório método INNO-LIA, CD4 - LInfocitos CD4+, - , CD8 – Linfocitos CD8+.

que a PDIA em doentes com VIH (2). Na nossa pesquisa,
encontrámos publicado apenas dois casos clínicos de PDIC
associada ao VIH, tendo um deles tido desfecho fatal,
atribuível ao início tardio da TARV (5, 6).

CASO CLÍNICO
Doente de 35 anos, administrativo, branco, português, previamente saudável, sem medicação crónica, que recorreu ao
serviço de urgência por quadro de parestesias com duas semanas de evolução. Estas seriam inicialmente em “luva e meia”
mas posteriormente com evolução proximal. Havia ainda noção de diminuição progressiva da força muscular, também de
predomínio distal, sobretudo a nível dos membros inferiores,
com dificuldade para executar as tarefas diárias e na marcha,
com perda de equilíbrio e quedas frequentes. Negava quadros infecciosos a preceder as queixas, bem como imunizações recentes. Ao exame neurológico, destacavam-se
hipoestesia em luva até ao terço médio dos antebraços e em
meia até ao joelho, tetraparésia (de predomínio nos membros
inferiores, nestes mais acentuada a nível proximal e, nos membros superiores, mais acentuada a nível distal) e arreflexia
miotática generalizada. Sem outras alterações relevantes ao
exame objectivo. Analiticamente, sem alterações significativas. Efetuou tomografia computorizada cranioencefálica que
não mostrou alterações de relevo. Foi realizada punção lombar (PL) com saída de líquido de aspeto e pressão de abertura
normais, com muito discreta proteinorráquia (49 mg/dl) e restante exame citoquímico normal. Foi proposto internamento,
por suspeita de SGB, que o doente recusou. Regressou uma
semana depois ao serviço de urgência, sendo o exame objetivo
sobreponível. Aceitou então internamento, tendo-se iniciado
tratamento com imunoglobulina (0,4 g/Kg/dia durante 5 dias)
e iniciada reabilitação funcional. Realizou EEF, cuja neurografia
dos nervos mediano, cubital, peronial e ciático poplíteo interno, bilateralmente, registou aumento da latência motora distal,
lentificação na velocidade de condução nervosa e ausência de
resposta sensitiv a distal bilateral m ente. O estu do
eletromiográfico dependente dos miótomos C5 a C8-D1 e L3
a L5-S1 bilateral registou alterações neurofisiológicas a tradu-

zir atingimento nervoso periférico sensitivo-motor de características desmielinizantes e axonais de intensidade grave.
Foi orientado, durante o internamento, para programa de reabilitação em ambulatório. Teve alta ao décimo primeiro dia a
fazer marcha autónoma, embora com algum desequilíbrio.
Retomou a sua atividade profissional durante uma semana.
Nove dias depois volta ao hospital por agravamento das queixas, tendo sido observada tetraparésia flácida e hipostesia no
tronco (abaixo da linha mamilar). Foi reinternado para melhor
esclarecimento etiológico e reiniciar de programa de reabilitação. Realizou endoscopia digestiva alta, que excluiu infeção
por Helicobacter pylori. O painel serológico mostrou
positividade para o VIH (ELISA) e as serologias para CMV,
toxoplasmose, VHA, VHB, VHC e sífilis foram negativas. Foi
transferido para o Serviço de Infecciologia, onde foi estadiada
a infecção pelo VIH-1(quadro1).
Repetida PL, que foi sobreponível, com carga vírica VIH-1
baixa (1683 cópias/ml). Realizou ressonância magnética
(RMN) cerebral, que foi normal, e cervical, que mostrou,
após administração de contraste, discreto ganho de sinal
ao n ív el das raí zes nerv osas e respetivos gânglios
radiculares, de C4 a C7 e da dura-máter em C5 e C6 sugestivos de fenómenos inflamatórios. Feito novo EEF sete semanas depois, que mostrou ausência de resposta motora
dos nervos ciático poplíteo interno e externo e sinais de
denervação ativa na musculatura dos membros superiores
e inferiores, sugestivos de evolução desfavorável do quadro clínico. Foi então iniciada TARV (darunavir, ritonavir e
tenofovir/emtricitabina), tendo cumprido programa diário
de reabilitação com mobilizações poliarticulares, exercícios de fortalecimento muscular polisegmentar, treino de
mobilização no leito/tapete, treino de transferências deitado-sentado e sentado-ortostatismo, treino de equilíbrio
sentado, com progressão para ortostatismo estático e evolução para treino de marcha. À data de alta caminhava com
apoio, tendo mantido o programa de reabilitação em regime ambulatório até regressão completa das queixas, ao
sétimo mês.
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DISCUSSÃO
Os dois tipos de PDI diferenciam-se essencialmente por uma
delimitação temporal arbitrária que pode, na prática, ser difícil de aplicar. O SGB pode surgir como parte da síndrome
retrovírica aguda(2). A PDIC desenvolve-se geralmente nos
estádios intermédios da infecção pelo VIH(7) e distingue-se
pelo estabelecimento gradual dos sintomas, sendo a duração destes superior a quatro semanas (devendo o tempo
entre início dos sintomas e expressividade máxima ser de
pelo menos dois meses), pela persistência destes além do
sexto mês, pela ausência de episódios infecciosos evidentes prévios e, em geral, pela resposta positiva aos corticóides.
Alguns autores consideram subagudas as situações com
duração entre quatro e oito semanas. Somente a observação do doente ao longo do tempo pode clarificar o quadro,
mas a terapêutica é habitualmente iniciada precocemente.
Apesar de não existir um método considerado gold standard,
o EEF é fundamental para o seu diagnóstico e as anomalias
encontradas são comparáveis com as das formas agudas(2) as fibras nervosas sofrem lesões clássicas de desmielinização
e remielinização segmentar. Poderá realizar-se RMN dos segmentos espinais relevantes, com e sem o gadolínio, para excluir uma lesão de massa ou processo infiltrativo nas raízes
nervosas, podendo esta ser normal ou revelar alargamento
das raízes nervosas. A biopsia no nervo não é essencial para
o diagnóstico, utilizando-se apenas quando o EEF não permite a sua confirmação. Nos doentes VIH-negativos com PDI, os
estudos do líquido cefalorraquidiano revelam tipicamente
dissociação albumino-citológica, ou seja, níveis elevados de
proteínas na ausência de pleocitose significativa; no entanto,
nos doentesVIH-positivos, uma pleocitose linfocítica leve, com
elevados níveis de proteínas é habitual na presença de doença assintomática com contagem elevada de CD4(3). As recomendações de tratamento são derivadas da experiência em
doentes V I H-negativ os, sen do a plasm aférese ou
imunoglobulina intravenosa de primeira linha. Se necessário,
poderá ser ponderado o uso de corticosteróides, tendo sempre em conta os seus efeitos secundários, incluindo a supressão imunológica, distúrbio metabólico e osteoporose 2).
No caso aqui ilustrado, a clínica foi imediatamente sugestiva
de uma PDI e o EEF entretanto realizado confirmou esta
suspeita, tendo sido por isso tratado com imunoglobulina,
conforme recomendado. A RMN também foi compatível. A
história clínica ou exame físico iniciais não indiciavam qualquer fator desencadeante. Ao verificar-se haver agravamento clínico, foi alargado o estudo etiológico, o que levou ao
diagnóstico de infecção, recente, pelo VIH. Esta hipótese foi
baseada no facto do doente referir negatividade para o vírus um ano antes (em dádiva benévola de sangue) e admitir

comportamentos sexuais de risco nos 7 meses antes do diagnóstico. O nível relativamente baixo de carga vírica (<
100000 cópias/ml) e a presença de banda p31 eram contra
infecção aguda, sugerindo infecção recente não aguda.
Com o decorrer do tempo, verificou-se que o quadro clínico
teve duração superior às quatro semanas habituais do SGB,
pelo que, por definição, a PDI foi considerada crónica, o que
está de acordo com o esperado para um período pósseroconversão para VIH. A flutuação clínica verificada é também mais típica da PDIC do que do SGB. A PL não mostrava o
grau de proteinorraquia esperado, o que provavelmente estará relacionado com a evolução relativamente recente da
polineuropatia, sendo que tal também terá, certamente, contribuído para o seu desfecho favorável. Apesar do doente estar
subjectivamente melhor durante o segundo internamento, o
EEF refletiu ainda agravamento, o que se poderá explicar pelo
efeito positivo do programa de reabilitação entretanto iniciado, mas poder-se-á também dever à subjetividade do exame
ou aos métodosaplicados, visto nenhum conjunto de critérios
ter demonstrado ainda a sensibilidade e especificidade ideais(8). Por outro lado, a dissociação clínica e eletrofisiológica
pode ocorrer nestes exames. Assim, e pelos riscos inerentes a
uma PDIC em agravamento, optou-se pela introdução de terapêutica anti-retrovírica, tendo-se verificado resolução progressiva do quadro.
Conclui-se que o bom desfecho deste caso deverá ter sido
devido, provavelmente, ao pouco tempo evolução da infecção pelo VIH e da polineuropatia, ao tratamento relativamente precoce com imunoglobulinas e, posteriormente, com TARV
e, igualmente, à reabilitação funcional precoce e adequada.
Realça-se ainda que a suspeição de infecção pelo VIH deve
estar presente em qualquer tipo de neuropatia de etiologia
pouco clara, sendo mandatória a requisição da serologia nestas situações.
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ECTASIA VASCULAR DO ANTRO - A PROPÓSITO DE UM
CASO CLÍNICO
Antral vascular ectasia - Case report
CRIST IANA DIAS PINTO1, CARLA MADUREIRA PINTO2, TIAGO LOZA3, RUI TERRAS ALEXANDRE4, EUGÉNIA MADUREIRA5, PRUDÊNCIA VAZ6

A ectasia v ascular do antro gástrico ou watermelon
in suficientes pode ser n ecessário r ecorrer à in tervenst omach, foi descrita por Jab bari e col em 19841 e r eção cirú rgica. A doente m an tev e-se com seguimento
presenta u ma causa rara de hemorrag ia digestiva. A
em ambu latório com controlo analítico seriado.
etiologia não é bem conh ecida, n o entanto, pode ser
uma causa de anemia ferropénica. Descrev emos o caso
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clínico de um a doente com 87 anos de idade, parcialv ascular ectasia: The watermelon stomach, Gastro enterology 1984; 87:
mente autónoma, que recorreu ao Ser viço de Urgência
1165 – 1170.
2. Vieira de Andrad e JP, Gameiro AM, Cab rita M, Peres L, Ra po so G,
por u m quadro de astenia e anorexia, acom panhada
Ec tasia Vascular do antro gá strico como causa de anemia ferro pénica
de adin amia, emagrecimento e can saço fáci l progrescrónic a: A propósito de um c aso clínico , GE – J Po rtGastrenterol 200 8;
15: 213 – 216.
sivo. Nos antecedentes pessoais, salientav a-se anem ia
crónica, h ipertensão arter ial e patologia osteoarticular. Analiticamente, apresentava Hb 3.4 g/dl (12 – 16), VCM 71,0
fL (80 – 96), CHCM 27,2 g/dL (33 – 36),
F er ro sé ri co 4 u g /d L ( 60 – 180) ;
Ferritin a 4.79 n g/mL (4.63 – 204) e
Transferrina 243 mg/dL (200 – 360),
sem repercussão hemodinâmica ou hemorragia digestiva activa. Realizou quatr o u n i d ad e s d e co n cen tr a d o d e
eritrócitos e in iciou om eprazol 40 mg
1 vez dia e sulfato fer roso 525 mg 1
comprimido por dia. O estu do digestivo revelava na endoscopia digestiva alta
um a h érn ia do hiato, assim com o u ma
ectasia vascular do antro (estômago em
Watermelon, Fig.1) sem estigmas de hemorragia. Na colonoscopia, observ avam -se m últiplos divertículos no cólon
sigm óide. Posteriormente, foi subm etida a tratamento com argon-plasma.
Qu ando as medidas endoscópicas são Fig.1 – Ectasia Vascular do Antro
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DIVERTÍCULO DE MECKEL PERFURADO POR CORPO
ESTRANHO
MANUELA ROMANO1, PEDRO SILVA VAZ2, ANTÓNIO GOUVEIA3

Doente do sexo feminin o, de 60 an os de idade, com
an tecedentes de Doença Pu lmonar Obstrutiva Crónica
grave e Diabetes Mellitus, recorreu ao Serv iço de U rgência por queixas ál gicas a nív el da fossa ilíaca direita com dois dias d e evolução e de agravamento progressivo. Apresentava n áuseas e v ómitos inicialmente
al im entares, e referia asten ia e an orexia. O estu do
an alítico evidenciou leucocitose com neutrofilia e um
au mento discreto da PCR. No contexto deste quadro e
com um exame físico altamente su gestivo de apendicite aguda, decidiu-se interv enção cirúrgica. Atendendo
aos antecedentes patológicos, abordou-se a doente por
in cisão de McBurney . No intraoperatório constatou-se
periton ite com apêndice ileocecal sem alterações
macroscópicas. Na exploração do intestino delgado
verificou-se, aos 90 cm da válvula ileocecal, divertículo
de Meckel perfurado por corpo estranh o (espinh a) (figu ras 1 e 2). Real izou-se d iv erticulectomia. A d oente
apresentou um pós-operatório favorável, tendo tido alta
assintomática ao 5º dia de intern amento. O exame
anatomopatológico confirmou o diagnóstico de perfu-

Figura 1 - Div ertículo de Meckel inflamado e perfurado por uma espinha

ração d e divertículo de Meckel por corpo estranho e
presença de tecido ectópico gástrico.
O div ertículo de Meckel é a an om alia congénita mais
frequente n o trato gastroin testinal , apresentan do u ma
incidência global de 2.2%. A m aioria dos portadores é
clinicamente assintomática. A incidência de com plicações du ran te toda a v ida varia entre 4-16% (mais frequ en te m en te ca u sad os p ela presen ça de teci do
ectópico) e incluem : hem orragia digestiva (40-50%),
oclusão intestin al (30%), inflamação (20%) e perfuração
de corpo estranh o (5%). Os autor es realçam a importância dos diagn ósticos diferenciais de dor na fossa
ilíaca direita.
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Figura 2 - Div ertículo de Meckel excisado
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