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PALAVRA DA EDITORA
Caros leitores,
Iniciamos o 4o ano da Revista Capital Reumato com muito
entusiasmo. Esta 13ª edição traz assuntos muito relevantes na nossa
prática clínica como reumatologistas.
Em “A vez e a voz do especialista” são abordados as indicações e
os desafios do Transplante de Medula Óssea na Esclerose Sistêmica.
Na seção “Ponto de vista” o Dr. Rogério Amaral comenta sobre a sua
experiência com a cloroquina na Reumatologia e seu polêmico uso
na COVID-19. Lúpus neonatal é o tema da vez na seção da Reumato
Pediatria. No “Sarau Reumatológico”, a relação entre estrongiloidíase e
imunossupressão é revisitada.

Luciana Muniz
Editora da Revista Capital
Reumato 2019-2020

Esta edição chega em meio ao caos que o mundo inteiro está vivendo
com a pandemia pelo coronavírus, nos trazendo angústias, medos, mas
acima de tudo muitos aprendizados. Fica também a nossa homenagem
a todos os reumatologistas, que assim como tantos outros profissionais
de saúde, se sacrificam e não deixam de exercer nossa mais bela arte:
cuidar com amor do próximo. Fé e esperança em tempos melhores é o
que desejamos para todos nós.
“Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros”
Cora Coralina
Grande abraço,
Luciana Muniz

EXPEDIENTE:
Reumatologistas revisoras: Dra. Ana Paula Gomides,
Dra. Isadora Jochims e Dra. Licia Maria Mota
Envie seu texto para ser publicado na revista: capitalreumato@gmail.com
Material de distribuíção exclusiva para área médica. A revista Capital Reumato não se responsabiliza por serviços, produtos
e imagens publicadas pelos anunciantes. As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores e não
expressam, necessariamente, a opinião da Revista Capital Reumato.
A responsabilidade de conteúdo médico científico do material recebido para publicação, bem como por eventuais conceitos
emitidos ou conflitos de interesses, é exclusiva dos autores.
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ACONTECEU

ATUAR – Atualização em Reumatologia
O principal evento da Sociedade de Reumatologia de Brasília (SRB) teve sua segunda edição em outubro
de 2019 e marcou todos os seus participantes como um evento de atualização em reumatologia que
superou as expectativas. Foram abordados os principais e atuais temas da reumatologia e contou com
renomados reumatologistas locais e nacionais. Além disso, os participantes puderem prestigiar diversos
trabalhos científicos e a o 1o ATUARTE, com exposição de obras de arte feitas por reumatologista do
Distrito Federal. Na ocasião, também foi lançada a 12a edição da Revista Capital Reumato. O ATUAR já
se estabeleceu no calendário da reumatologia nacional e a próxima edição será ainda melhor!
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Caminhar
No Dia de Conscientização da
Artrite Reumatodide, em 12 de
outubro de 2019, a Sociedade
de Reumatologia de Brasília
promoveu a 2a edição do
CaminhAR com uma caminhada
pelo parque da cidade de Brasília,
atividades educativas pelos alunos
do Projeto VivenciAR (UniCEUB)
e aulas esportivas com os
profissionais de educação física.
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Reunião Científica
Em novembro de 2019 foi realizada o último encontro científico de 2019.
Os temas abordados foram: Artrite Reumatoide versus Artrite Psoriásica,
num debate dinâmico com os brilhantes palestrantes Dra. Licia Mota (DF)
e Dr. Marcelo Pinheiro (SP), e Nobeis e Ig Nobeis na Medicina com o
palestrante Dr. Leopoldo Santos (DF). Agradecemos o apoio da Novartis
e do Laboratório Sabin, e a presença de todos que participaram.
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ACONTECEU

Fórum de Políticas Públicas
em Doenças Reumáticas
No dia 4 de outubro de 2019, a SRB e demais apoiadores, realizou o evento científico
e social com foco nas políticas públicas em doenças reumáticas. O encontro contou
com a participação da sociedade, pacientes e especialistas em reumatologia.
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Curso de Exame Físico e Simulado
para Prova de Título de Especialista
O curso de exame físico e simulado da prova de título é uma iniciativa da Sociedade de Reumatologia de
Brasília e tem o objetivo de estimular e capacitar reumatologistas e residentes para a realização da prova de
título de especialista da Sociedade Brasileira de Reumatologia. O curso de exame físico foi ministrado pelo Dr
Cleandro de Albuquerque (DF). Partciparam residentes e reumatologistas de mais de 9 estados do Brasil!

O evento foi muito proveitoso e elogiado, e certamente é apenas o primeiro de muitos que ainda virão.
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A VEZ E A VOZ DO ESPECIALISTA
Dra. Daniela A. de Moraes

Reumatologista

Médica Assistente da Disciplina de
Reumatologia e da Unidade de Terapia
Imunológica- Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto-USP
Mestrado e Doutorado pela Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto-USP
e-mail: daniamoraes@yahoo.com.br

TRANSPLANTE
DE MEDULA ÓSSEA
NO TRATAMENTO DA
ESCLEROSE SISTÊMICA
Fenômeno de Raynaud e espessamento cutâneo:
estas são as primeiras alterações clínicas que, na maioria
dos pacientes, nos levam ao diagnóstico da esclerose
sistêmica. E o que esperar desta patologia?
A esclerose sistêmica é uma doença reumática
de origem desconhecida, heterogênea, responsável
por importante morbidade, cujas formas mais graves
apresentam taxa de mortalidade de 30% em 5 anos.1,2
Para o médico reumatologista, que tem a missão de
explicar ao paciente sobre a doença em questão, e tratálo, não é difícil que pensamentos angustiantes ocorram:
“Sempre que toco as mãos de um paciente com
esclerose sistêmica, vem à minha cabeça, a imagem de
um corpo em um bloco petrificado. Assisto, impotente,
ao indivíduo tentando livrar-se do corpo a petrificar.
Minha expectativa é de que ainda poderemos, em um
movimento inverso, esculpir o corpo que se solta da
pedra” FRO, reumatologista.
Mas, e para o paciente? Diante do diagnóstico de
uma doença desconhecida, por quais caminhos seus
pensamentos o levam?
“Pensei que fosse morrer, principalmente quando
a médica me pediu para que eu não procurasse
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informações na internet, pois poderia me assustar”
RO, 43 anos, sexo feminino.
“Não era verdade, eu era uma pessoa saudável, isto
não podia estar acontecendo comigo... A ficha demorou
a cair... Eu estava diante de um grande abismo.” AAO, 30
anos, sexo feminino.
Infelizmente, o medo e a incerteza são companhias
frequentes destes pacientes.
Quando ingressei na residência médica em
reumatologia, no ano de 2001, o desejo de conhecer
doenças tão complexas e aliviar o sofrimento dos
pacientes, eram os principais objetivos. No entanto, as
poucas opções de tratamento para algumas doenças
como a esclerose sistêmica, traziam grande frustração.
Mas, ao longo destes anos, grandes transformações
atingiram a reumatologia: a mudança de critérios de
classificação para diagnósticos e tratamentos precoces
trouxeram muitos benefícios na abordagem das
doenças autoimunes. Novas drogas surgiram, e com
elas a esperança de dias melhores para os pacientes. Na
esclerose sistêmica, onde anteriormente assistíamos a
progressão da doença na vigência de vasodilatadores
e D-penicilamina, drogas usadas em outras doenças
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Ilustração: Dra Isadora Jochims

reumáticas autoimunes passaram a ser testadas. Diante
da inexistência de tratamentos efetivos para as formas
mais graves da doença, o transplante de células tronco
hematopoéticas (TCTH) surgiu, em 1996, como uma
estratégia terapêutica alternativa.3
Por muitos anos, visto como uma forma de
tratamento muito agressiva, o TCTH vem conquistando
espaço. Publicações de grupos europeus (ASTIS) e
norte-americanos (ASSIST e SCOT) têm mostrado que
o transplante, usando altas doses de ciclofosfamida,
melhora o escore de Rodnan modificado (mRodnan),
e estabiliza o quadro pulmonar.4,5,6 Comparando-se
populações de pacientes submetidos a TCTH com
pacientes em uso de ciclofosfamida endovenosa,
os estudos mostraram melhora, tanto na sobrevida
global quanto na sobrevida livre de eventos no grupo
de transplantados. Em 2017, o transplante foi incluído

nas recomendações do EULAR para o tratamento
de esclerose sistêmica, em pacientes com doença
pulmonar e cutânea rapidamente progressivas, com
recomendação de força A.7
Em 2001, liderados pelo saudoso Prof. Dr. Júlio
César Voltarelli, demos início ao tratamento de doenças
autoimunes com o transplante de medula óssea
autólogo no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto
- USP. Na época, a esclerose múltipla era a doença
mais transplantada, mas em poucos anos, a esclerose
sistêmica ganhou espaço, e hoje é a doença mais
transplantada em nosso serviço. A melhor seleção de
pacientes, com critérios de indicação e exclusão bem
definidos, aliados à vasta experiência do nosso serviço,
cursou com diminuição da morbidade e mortalidade
relacionadas ao tratamento, conquistando resultados
semelhantes aos dos grupos europeus e americanos.
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Quando indicar o TCTH na esclerose sistêmica?
Inicialmente descritos de maneira subjetiva, os critérios de
indicação foram mais bem definidos a partir de diversos estudos
realizados por centros ao redor do mundo, o que trouxe maior
segurança na seleção dos candidatos ao tratamento.8 O transplante
de medula óssea autólogo é indicado para pacientes com esclerose
sistêmica forma difusa da doença, idade máxima de 60 anos, com
progressão da doença nos últimos 6 meses. Esta progressão é definida
como o aumento de 25% do escore mRodnan, para pacientes com
valor inicial maior ou igual a 20, e/ou a diminuição da capacidade
vital forçada ou difusão de CO de 10%.
Casos com envolvimento visceral avançado devem ser
desconsiderados para o transplante de medula óssea, pois há
riscos excessivos, e a morbidade e mortalidade podem superar os
benefícios. São considerados critérios de exclusão, o envolvimento
pulmonar avançado (DLCO<40%), hipertensão pulmonar, cardiopatia,
insuficiência cardíaca, neoplasias, infecções ativas, gestação vigente,
e doenças psiquiátricas.
Os pacientes chegam ao nosso serviço, em sua maioria
encaminhados por seus médicos reumatologistas. Buscas
espontâneas também são frequentes. A abordagem do TCTH com os
pacientes avaliados é feita de forma detalhada e individual. Durante
as primeiras avaliações, várias reações podem acontecer com os
pacientes:
“Achei que não fosse dar conta, mas ao mesmo tempo passei a
ter esperança”
“No primeiro momento juntei todas as forças para tentar fazer
meu corpo reagir à medicação. Eu era saudável, não ia precisar passar
pelo transplante de medula óssea. Quando vi que não tinha saída,
assumi minha realidade e resolvi encarar de peito aberto, como uma
missão. Agarrei a oportunidade e fui.”
O TCTH autólogo é realizado em duas fases. Na primeira, chamada
de mobilização, as células tronco hematopoéticas são coletadas
por aférese e criopreservadas, após a infusão de ciclofosfamida
2g/m2 de superfície corporal, e filgrastima. Na segunda fase do
transplante, chamada de condicionamento, o paciente receberá
altas doses de ciclofosfamida (200mg/Kg de peso), e globulina antilinfocitária de coelho (rATG), seguidas pela infusão das células tronco
hematopoéticas previamente coletadas (figura 1/tabela 1).

12

C A P I T A L REUMATO

Congelamento em baixas
temperaturas

Ciclofosfamida 200mg/kg
cATG 4,5mg/kg

Ciclofosfamida 2g/m2
Filgrastima ( G-CSF)

Condicionamento e
infusão das
células-tronco

Mobilização
e coleta das
células-tronco

Figura 1: Transplante Autólogo de Células Tronco Hematopoéticas

Tabela 1: Esquema de condicionamento do TCTH autólogo para esclerose sistêmica
-5

-4

-3

-2

Ciclofosfamida (50mg/Kg/d)

*

*

*

*

rATG (4,5mg/Kg)

*

*

*

*

*

Metilprednisolona (125mg)

*

*

*

*

*

CD34+ Infusão
*
rATG: globulina antilinfocitária de coelho
Filgrastima (5µg/Kg/d)

-1

0

+1

+2

+5

*
*

Segue-se um período de aplasia medular, onde tratamentos de suporte específicos, como isolamento
de contato, transfusões de hemoderivados e antimicrobianos profiláticos são necessários.
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Após a realização do TCTH em pacientes com esclerose sistêmica, o que esperar? A melhora
da fibrose e da inflamação são os principais alvos a serem alcançados. A melhora da elasticidade
cutânea pode ser observada logo no início, com o diminuição do escore de mRodnan. A redução da
distância finger to palm, bem como o aumento da abertura bucal, são consequências desta melhora
(figura 2). Após 6 meses, através da realização da espirometria, pode ser possível também observar a
estabilização, e algumas vezes até melhora, do quadro respiratório.

A

B

Figura 2: Medida finger to palm, eversão palpebral e medida da abertura bucal, antes (A), e após (B) o transplante.

Reativações da esclerose sistêmica podem
ocorrer em até 20% dos casos. Muitas dúvidas
ainda precisam ser esclarecidas: as melhoras
relacionadas ao quadro digestivo, a miopatia e
as calcinoses são pouco observadas e necessitam
de avaliações dirigidas em um número maior de
pacientes. Também a vasculopatia, apesar de
observarmos melhora no padrão da capilaroscopia
periungueal em alguns pacientes, necessita de
maiores estudos. Estes são os pontos avaliados
pelo médico, mas para o paciente, a melhora
funcional e da qualidade de vida, já demonstrada
por estudos, é o mais impactante.

14

“Renasci. Olhava para o meu corpo e me sentia um
bicho. Hoje me olho e me sinto melhor a cada dia.” –RO,
4 meses pós TCTH.
“Agradeço todos os dias a oportunidade de ter passado
pelo transplante de medula óssea. Me arrependo de
ter resistido no início... faria tudo novamente” AAO, 2,5
anos pós TCTH
Hoje, o transplante de células tronco é uma
alternativa de tratamento para pacientes com formas
graves e progressivas de esclerose sistêmica, cuja
funcionalidade, qualidade de vida e longevidade
encontram-se gravemente comprometidas pela doença.

C A P I T A L REUMATO

Supera a tratamentos convencionais e promove
maior sobrevida a longo prazo, melhor controle da
progressão da doença, e melhor qualidade de vida.
Assim como outras formas de tratamento, apresenta
limitações e efeitos colaterais. No futuro, esperamos
que os avanços da medicina disponibilizem formas de
tratamento mais eficazes e menos tóxicas, trazendo
alívio para essa doença tão temida.

ConTATO
Estamos à disposição para recebermos
pacientes para avaliação.
transplanteimuno@gmail.com/ 16-3602-2769
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ponto de vista

Dr. Rogério S. Amaral
Reumatologista titulado pela
SBR Residências Médicas na
FMRP-USP. Graduação na UnB
Prescritor de CLO/HCLO há
29 anos, para mais de 5000
pacientes, acompanhados
longitudinalmente por anos.

Hidroxicloroquina,
as lições que podemos
aprender e ensinar
De multifuncional aliada dos
reumatologistas, ao estrelato mundial.

A Cloroquina (CLO) é conhecida desde a década de 1930. Derivada do quinino que, por sua vez, foi isolado no
final do século XIX da casca da Quina (Cinchona officinalis), um arbusto amazônico. Os indígenas peruanos ensinaram
aos jesuítas as propriedades antimaláricas da chamada “casca do Peru”. A seguir, foi internacionalizada como o “pó
dos Jesuítas” para o tratamento do Paludismo, antigo nome da Malária. Durante parte do século XX desempenhou
importante papel no tratamento da malária, que foi reduzido após a disseminação de cepas resistentes de Plasmodium
falciparum e a introdução dos derivados de artemisina (p.ex. mefloquina). Ainda hoje, é utilizada tanto na profilaxia
como no tratamento de P. malarie, e, em combinação com a primaquina, no tratamento de P. vivax ou P. ovale, formas
mais brandas da Malária. As doses clássicas de Difosfato de Cloroquina (DCLO) para tratar malária são bem maiores
que as utilizadas na Reumatologia: 1000mg, seguido de 500mg, 6h, 24h e 48h depois.
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	Uso na Reumatologia
As propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras
levaram os reumatologistas a utilizá-la na forma de DCLO e de
Hidroxicloroquina (HCLO). O efeito antirreumático desejado é
obtido após 6-12 semanas de uso. A CLO/HCLO inibe a produção
de TNFα por diversos mecanismos, além de atuar sobre IL-6 e
IL-10. Também se demonstrou que os antimaláricos têm ações
importantes relacionadas aos receptores toll-like (TLRs), que são
essenciais nas respostas imunes inatas.
No Lúpus (LES), é utilizada há mais de 50 anos, nas doses de
250mg de DCLO ou 400mg de HCLO. As indicações para seu uso
aumentaram progressivamente, principalmente pela insistência
de reumatologistas mexicanos, que logo ganharam adesão
de brasileiros e outros. Nos EUA, a HCLO era prescrita apenas
para manifestações cutâneas e articulares, enquanto os latinos
utilizavam-na para todas as manifestações da doença. Percebíamos
uma redução na incidência de algumas manifestações sistêmicas,
como nefrite e outras, além de identificarmos um precioso papel
como poupador de corticoide. Recentemente, foi bem descrita a
ação hipoglicemiante, aliviando a resistência à insulina, reduzindo
o efeito diabetogênico dos corticoides. Foi verificado, ainda, que a
HCLO reduz eventos trombóticos e possui efeito leve de redução
do LDL e aumento do HDL.
A HCLO reduz a mortalidade cardiovascular no LES e reduz
morbidade cardiovascular na Artrite Reumatóide, supostamente
devido a uma resultante dos efeitos anti-inflamatórios somados
aos efeitos hipoglicemiantes e hipolipemiantes.

	Segurança
Em geral, nós, os reumatologistas, possuímos uma larga experiência de uso contínuo
da HCLO, o que nos traz uma percepção de droga segura.
Os efeitos adversos de uso crônico são dependentes de dose acumulada. São
proporcionais ao tempo de uso e dose em relação ao peso do paciente, entre eles, o
bronzeamento da pele.
Aprendemos que o uso abaixo de dose acumulada semanal inferior à média de 5mg/
kg/dia reduz a chance da temida maculopatia. Pelos novos guidelines não se faz mais
fundo de olho (FO) semestral. Faz-se um FO no início do tratamento, seguido de outro FO
após 5 anos, daí em diante, anual. Afinal, encontrou-se uma prevalência de maculopatia
após 5 anos de uso contínuo de 1 %, crescendo para 2% em 10 anos e 20% após 20 anos.
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Era de se esperar que, com experiência de
acompanhamento, por décadas, de milhares de casos,
qualquer reumatologista experiente fosse íntimo
conhecido do propalado “QT longo”, e não é o que
acontece. Pelo contrário, grupo da USP (Teixera, RA,
Martinelli Filho et al – Europace, 16(6), 887-92, Jun 2014)
concluiu em seu estudo “A CLO parece desempenhar
um papel protetor na inesperada alta taxa de arritmias
cardíacas e distúrbios de condução observados no LES”.
Se a geração jovem se sente hipossuficiente
frente à ditadura dos inúmeros guidelines, chegou a
hora de aprender, frente à urgência inclemente de
uma pandemia. É hora de observar a simplicidade,
segurança, coragem e insights de nossos mestres,
médicos centrados em aliviar o sofrimento, sem medo
de errar, pois são convictos na lógica médica, nas lições
da experiência. Afinal de contas, os que mais sabem
são os que mais sabem que menos sabem, e não ficam
desconfortáveis com isso. Eles, claramente, reafirmam a
segurança do uso crônico da HCLO.
Vamos ensinar aos nossos colegas não
reumatologistas a diferença entre os efeitos colaterais
de dose cumulativa (efeitos de uso crônico) dos efeitos
colaterais agudos. Vamos desfazer a ideia de droga
perigosa, porventura veiculada. O contágio do debate
médico-científico pelo debate político ideológico
polarizado é sempre prejudicial. Uma droga barata
virando estrela desmistifica as teorias conspiratórias,
que supunham uma maléfica indústria farmacêutica
controlando a medicina e os médicos.

Uso na Covid-19
É provável que se materialize a recomendação
formal do uso da CLO/HCLO para a Covid-19. Os
primeiros estudos chineses, usavam doses altas para
tratar pacientes hospitalizados com pneumonia viral.
Depois vieram os estudos do controverso Raoult Didier.
O primeiro estudo com 26 pacientes foi seguido de um
segundo com 80 pacientes, e um terceiro com 1061
pacientes com uso de HCLO 200mg 8/8h por 10 dias,
associada à Azitromicina 500mg no 1º dia, seguida de
250mg do 2º ao 5º dia. Esses estudos geraram enorme
repercussão, envolvendo, inclusive, políticos e a mídia
não especializada; despertaram enorme esperança, pois
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haviam obtido resultados animadores no uso precoce
ambulatorial e hospitalar, apesar de terem falhas como:
não randomização, baixa confiabilidade dos dados do
grupo controle, e ausência de avaliação intention-totreat.
No contexto da atual inclemente pandemia, de
crescimento exponencial, os primeiros estudos são,
naturalmente, apressados e falhos. Eles servem apenas
para nos dar uma direção para os estudos RCT duplocegos, que acontecem em um segundo momento.
Graças ao estudo falho inicial, hoje, já temos, mundo
afora, mais de 80 estudos RCT’s em curso, para esclarecer
o papel da HCLO na Covid-19. É preciso lembrar que não
há patrocínio da indústria para esses estudos.
O potencial de uso da CLO/HCLO na Covid-19 se
baseia nos seguintes mecanismos: alcalinização dos
endossomas e inibição da glicolisação de receptores
ACE2 levando à redução da proliferação viral, além dos
mecanismos anti-inflamatórios e imunorreguladores
supracitados. A fisiopatologia da Covid-19 é caracterizada
por uma fase inicial onde predomina proliferação viral,
que vai cedendo à medida que se aumenta a inflamação
tecidual, principalmente no pulmão, podendo evoluir
para uma fase crítica de hiperinflamação, tempestade
de citocinas, micro tromboses, insuficiência de múltiplos
órgãos, e extensa fibrose pulmonar.
“Timming” é fundamental. Qualquer ferramenta,
medicação ou medida podem ser ótimas, no entanto,
será inefetiva, ou de efetividade questionável, se
utilizada no momento errado. Como médicos, sabemos
muito bem disso. Já experimentamos isso em inúmeras
situações clínicas, nas mais diversas especialidades.
Agora temos mais uma chance de acerto ou erro. A
CLO/HCLO freia a entrada do Coronavirus na célula e a
proliferação viral. O sistema imune faz o resto. Assim, é
mais racional o uso precoce da CLO/HCLO na Covid-19.
Afinal, medicina baseada em evidência é utilizar a
melhor evidência disponível, não é só adotar condutas
com evidências robustas.
Devido alguns relatos de arritmias ventriculares nos
pacientes com Covid-19, tratados com DCLO/HCLO, o
Colégio Americano de Cardiologia aventou os seguintes
fatores predisponentes, os quais cito, de forma adaptada:

19

C A P I T A L REUMATO

•Associação de duas ou mais drogas capazes de aumentar
o QT longo, como por exemplo: diuréticos de alça, Lopinavir,
Ritonavir, macrolídeos, quinolonas, antidepressivos
(como amitriptilina, nortriptilina, fluoxetina, sertralina
e escitalopram), indapamida, propafenona, fluconazol,
formoterol, sotalol;
•Idade avançada (≥68 anos);
•Múltiplas comorbidades, como cardiopatias (IAM, ICC),
diabetes, obesidade, pneumopatias crônicas, insuficiência
renal, hipertensão arterial, sepse;
•Intervalo QT basal mais largo (≥450ms), já na admissão
hospitalar;
•Desequilíbrio ácido-base e hidro-eletrolíticos, principalmente K≤3,2mEq/L.

Outros autores acrescentam:
•Interações
medicamentosas
farmacocinéticas,
uma vez que as DCLO/HCLO são metabolizadas pelo
citocromo P450, isoenzimas 2C8, 2D6, e 3A4, sendo
assim quaisquer inibidores ou indutores dessas enzimas
podem alterar sua farmacocinética, como acontece p.
ex. com haloperidol, carvedilol e doxepina;
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•Hipóxia;
•Hiperglicemia;
Em março de 2017, o “Malaria Policy Advisory
Committe Meeting”, da OMS, recomendou que: apesar
de prolongarem o intervalo QT, os antimaláricos, nas
doses usuais para tratamento da malária, só muito
raramente aumentavam a cardiotoxicidade. A cada
200.000 indivíduos tratados com diidroartemisina
associada à primaquina havia um caso de morte súbita.
Não foi evidenciado aumento de cardiotoxicidade para
Cloroquina.
Quanto maior a dose, maior o risco. Nos estudos
preliminares, na dose de 600mg/dia de HCLO não se
observou arritmias, já no estudo amazonense, com

1200mg/dia de DCLO, equivalentes 1920mg de HCLO,
4,8 vezes a dose diária usada na reumatologia, viu-se
aumento significativo de arritmias ventriculares.
Diversos algoritmos de monitoramento do QT
longo em pacientes hospitalizados com Covid-19 estão
disponíveis para darem maior segurança ao uso da
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HCLO; com destaque para os do American College of
Cardiology, da USP e da Mayo Clinic, que estratificam
o risco, sinalizando os casos em que a dose deve ser
corrigida. A temida torsades de pointes (TdP) não
tem relação linear com a duração do intervalo QT.
Alguns medicamentos que prolongam o QT não estão
associados ao aumento da morte arrítmica.
Controvérsia ainda maior é o uso preventivo
da CLO/HCLO para Covid-19. O governo Indiano
disponibilizou para os médicos que fossem atender
Covid. A Universidade do Ceará publicou proposta
de uso preventivo. Existem estudos correndo nesse
sentido, tanto no Brasil como nos EUA. Como se trata
de população alvo saudável, o rigor científico nessa
situação precisa ser minucioso e inescapável.

A Reumatologia também precisa aprender mais
sobre a HCLO. Será que se usássemos doses de ataque,
encurtaríamos o início da ação anti-inflamatória? Será
que dessa forma pouparíamos mais corticoides?
As grandes estrelas farmacêuticas da história são
simples, baratas, resilientes, desprovidas de patentes,
independentes do marketing. Nenhuma outra
medicação salvou mais vidas do que vacinas, penicilina e
aspirina. Temos agora uma nova candidata ao estrelato.

Conclusão

Vivemos uma oportunidade de testemunhar uma
amplificação gigantesca do número de usuários da HCLO.
Possivelmente, vamos detectar novas carac-terísticas
daquela que achávamos conhecer bem. Fiquemos atentos a
reações como: hemólise por hipersensibilidade, alterações
neuro-psiquiátricas, ototoxicidade e interferência na
soroconversão de vacinas.

• Nas doses utilizadas na Reumatologia,
a CLO/HCLO é segura, desde que se
atente aos protocolos de prevenção e
vigilância de maculopatia;
• Embora exista grande potencial da
CLO/HCLO no tratamento da Covid-19, é
conveniente que se prescreva na fase em
que ela tem maior chance de ser eficaz,
antes da tempestade citocinérgica;
• Recomenda-se os protocolos de
segurança e vigilância no sentido
de evitar: doses altas, associações
medicamentosas perigosas, e uso em
situações clínicas que conferem alto risco
de arritmias;
• O possível uso massivo de CLO/
HCLO, especialmente em doses mais
altas, pode revelar algumas reações
adversas que eram antes desconhecidas
ou consideradas raríssimas, entre as
quais: hemólise por hipersensibilidade,
alterações neuro-psiquiátricas,
ototoxicidade.

21

C A P I T A L REUMATO

Reumato pediatria

Prevenção e
tratamento do
Lúpus neonatal
Lúpus neonatal (LN) é a expressão arquetípica de doença autoimune
adquirida, causada pela passagem transplacentária de anticorpos patogênicos
maternos do tipo IgG1. Sua marca laboratorial é dada pela presença do anticorpo
anti-Ro/SSA, mas também estão envolvidos os anticorpos anti-La/SSB e antiRNP 1,2. O primeiro relato de doença cutânea em um neonato relacionado com
doença autoimune materna foi feito em 1954, embora a associação com antiRo materno tenha sido feita apenas em 1979 3. É uma doença rara, porém
séria, que ocorre em apenas 2% dos bebês filhos de mães com anticorpos
positivos, mas com risco 10 vezes maior em uma gravidez subsequente4,5.
A mortalidade chega a 30% e está relacionada principalmente ao bloqueio
cardíaco fetal e neonatal. A morbidade é de 70% correlacionando-se à
implantação de marcapasso6. Metade das mães é completamente saudável e
é apenas portadora dos anticorpos; as mães com doença autoimune possuem
principalmente diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico e/ou Síndrome de
Sjögren. Esse fato reforça que a presença do anticorpo é determinante para o
desenvolvimento do LN e não a doença autoimune materna1. É uma doença
multifatorial, pois além da presença dos anticorpos, há um fator genético
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ligado aos genes MHC e fatores ambientais como idade
materna, infecções, deficiência de vitamina D e sazonalidade7.
Há envolvimento de vários sistemas: cardíaco, cutâneo,
hepatobiliar, hematológico, pulmonar e nervoso. Cada
manifestação tem seu tempo de início e elas podem ou
não estar associadas e, com exceção do coração, todos os
outros órgãos mostram acometimento transitório. Algumas
alterações são subclínicas e são detectados apenas nos
exames de rotina8.
Uma das mais fortes associações
com os autoanticorpos é o desenvolvimento do bloqueio cardíaco congênito (BCC), que pode ser de 1º a 3º
grau, com evolução dentro de uma
semana para a forma mais grave.
As evidências mostram que em 1015% dos BCC, há associação com
cardiomiopatia ameaçadora a vida4.
As manifestações cardíacas aparecem
entre 18º e 24º semanas gestacionais
e caracterizam-se patologicamente
por inflamação seguida por fibrose
irreversível7. Quanto mais precoce seu
aparecimento, menor a frequência
cardíaca do feto/bebê e se houver
presença de fibroelastose endocárdica
(FE) ou alteração de função do
ventrículo esquerdo, pior será o
prognóstico cardíaco5,9.

O corticoide não fluorado já foi usado em vários
trabalhos para prevenir o desenvolvimento do BCC
e da doença extranodal, tanto na mãe quanto no
neonato. Há divergência nos resultados dos estudos,
pois em alguns há melhora da sobrevida no período
intrauterino, neonatal e até 1 ano de idade e em
outros ele não mostra qualquer benefício9-11. Parece
ser consenso o uso da Imunoglobulina endovenosa
quando há FE, porém, não há consenso em relação a
dose e o momento de início da terapia10,12.
Ilustração: Aline Garcia Islabão
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O uso da Hidroxicloroquina mostra boas
evidências quando usada na prevenção da doença
cardíaca, tanto na primeira gravidez, quanto nas
recorrências13,14. Na prática clínica é fácil pensar
em utilizá-la nas pacientes com doença autoimune
conhecida. Mas e as mães que são apenas portadoras
dos anticorpos e que correspondem a 50% dos casos?
Como reconhecê-las e tratá-las?
O LN cutâneo ocorre em até 25% dos casos e
manifesta-se, principalmente, por lesões semelhantes
ao lúpus discoide, com caráter fotossensível, porém,
podendo ocorrer em todo o corpo, mesmo em áreas
não expostas ao sol. É infrequentemente encontrado
em associação com a doença cardíaca15. Tem uma
discreta predominância pelo sexo feminino, inicia em
torno da 12º semana de vida do bebê e tem relação
também com o anti-La/SSB e o anti-RNP. O tratamento
é focado na orientação de não-exposição solar, pois é

autolimitado. Assim como na doença cardíaca, nos casos
de mães sabidamente portadoras dos autoanticorpos,
a literatura mostra uma crescente recomendação do
uso da Hidroxicloroquina para a prevenção da doença
cutânea primária e nas recorrências16.
A doença hematológica é caracterizada,
principalmente, pela presença de trombocitopenia e
neutropenia, que podem ser encontradas em exames
de rotina17. O envolvimento hepatobiliar geralmente
se dá com aumento transitório das transaminases,
mas pode ter algum desfecho indesejável nos casos
de evolução para insuficiência orgânica relacionado
com a presença de hemocromatose15. Os achados
neurológicos são raros, diversos e sem especificidade.
Entretanto, a macrocefalia parece ser mais comum
em crianças com LN do que na população em geral18.
Não há tratamento específico para nenhuma destas
manifestações além de suporte clínico.

Ilustração: Aline Garcia Islabão
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No Brasil, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Lúpus
Eritematoso Sistêmico, conforme mostrado na tabela 1, contém indicação
para tratamento de LN cardíaco somente com o uso do corticoide19.
Fazendo uma análise crítica da nossa realidade, avaliando tanto
a literatura quanto o PCDT, vários aspectos ficam sem resposta: quais
pacientes devem ser triadas para os autoanticorpos específicos; quando
iniciar e qual o intervalo para o rastreio de BCC com o Ecocardiograma;
o tratamento da doença cardíaca extranodal; custo-benefício do uso das
medicações em relação aos seus efeitos adversos na mãe e no bebê; e
qual a melhor estratégia para prevenção de recorrências. Espera-se que
as respostas venham com novos ensaios clínicos prospectivos visando a
prevenção de inflamação irreversível no nó atrioventricular.

Apresentação clínica

Conduta

BAV de 3º grau e mais de
3 semanas de detecção

Ecocardiografia e ultrassonografia
fetais seriadas; sem tratamento.

BAV de 3º grau e menos
de 3 semanas de detecção

DEXA ou BETA 4 mg/dia, VO ou EV, por 6
semanas: se redução do bloqueio, manter até
o parto; se sem efeito, redução gradual do GC.

BAV de 2º e 3º grau alternantes

DEXA ou BETA 4 mg/dia, VO ou EV, por 6 semanas: se
reversão do bloqueio para 2º ou 1º grau, manter até
o parto; se sem efeito, redução gradual do GC.

BAV de 2º ou 1º grau
(PR mecânico aumentado)

DEXA ou BETA 4 mg/dia, VO ou EV, até o
parto: se progredir para 3º grau, manter por 6
semanas; se persistir, redução gradual do GC.

BAV e sinais de miocardite, insuficiência
cardíaca ou hidropsia fetal

DEXA ou BETA 4 mg/dia, VO ou EV, até
melhorar; a seguir, redução gradual do GC.

Hidropsia fetal grave

DEXA ou BETA 4 mg/dia, VO ou EV, aférese
ou cesariana se pulmão fetal maduro

Fonte: Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêutica de Lúpus Eritematoso Sistêmico; Portaria SAS/MS nº 100,
de 7 de fevereiro de 2013, retificada em 22 de março de 2013. Abreviações: BAV: bloqueio atrioventricular;
DEXA: dexametasona; BETA: betametasona; VO: via oral; EV: endovenoso, GC: glicocorticoide.
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As sandálias do faraó Tutancâmon na exposição de calçados egípcios antigos no Museu Egípcio do Cairo- Egito16.
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SARAU REUMATOLOGICO

Estrongiloidíase,
sandália e
imunossupressão

O Strongyloides stercoralis foi descoberto em 1876 nas
fezes de pacientes com diarreia. O ciclo de vida parasitário é
complexo e já foram identificadas diferentes formas clínicas. Os
estudos foram obtidos por auto-experimentação por diferentes
pesquisadores, utilizando caldo de parasitos obtido de fezes1.
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O S. stercolaris é um helminto intestinal que pode se
manter numa forma crônica de infecção, até por décadas,
por um processo de autoinfecção. Em 2019 esse parasito foi
considerado uma das doenças tropicais mais negligenciadas2 .
Cerca de 47% dos pacientes são assintomáticos3. Nas
infecções crônicas e/ou disseminadas os pacientes apresentam
sintomas intermitentes de leve intensidade gastrointestinais
(dor abdominal, vômito e diarreia), dermatológicos (urticária)
ou pulmonares4.
A prevalência da estrongiloidíase no Brasil ainda é assunto
controverso, mas somos considerados uma região endêmica.
Paula e costa -Cruz5 estimaram que a sua prevalência no Brasil
seja de 5,5%. O mesmo grupo identificou uma prevalência de
5,8% nos pacientes imunossuprimidos pelo vírus HIV6. Dos 1,151
indivíduos imunossuprimidos avaliados na Bolívia, incluindo
29% com doenças autoimunes, houve uma prevalência de
23.0% de S. stercoralis identificado por testes sorológicos e
exames coproparasitologicos7.
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Imunossupressão:
Pacientes vulneráveis para desenvolver uma forma grave de hiperinfecção/
disseminação são os que tem comprometimento da resposta imune celular do tipo Th28.
Complicações sistêmicas, inclusive sepse por germes Gram negativos, são responsáveis
pela alta mortalidade9. Estrongiloidíase disseminada tem sido descrita em pacientes
com doenças autoimunes, principalmente nos pacientes em uso de corticosteroide. As
formas disseminadas são pleomórficas e podem mimetizar vasculites ou síndrome de
hemorragia pulmonar 10.
O uso de corticosteroide é o principal gatilho para a disseminação do S. stercoralis11.
Dos 244 pacientes imunossuprimidos avaliados a taxa de mortalidade pela disseminação
do parasito foi de 62,7%. Todos os 42 pacientes imunossuprimidos que não receberam
tratamento para S. stercoralis evoluíram para óbito (incluídos 9 casos de LES e 4 com AR)11.
Contudo, a presença de eosinofilia só foi detectada em 16.4% dos casos11. Por outro lado,
25% dos pacientes persistem com eosinofilia após o tratamento para estrongiloidíase3.

Terapêutica:
William C Campbell e Satoshi Ōmura receberam o Premio Nobel de Medicina pela descoberta da
ivermectina em 2015. Uma única dose de ivermectina é eficaz no controle de indivíduos imunocompetentes
com estrongiloidíase crônica (dose de 200 μg/kg, 2 horas após a refeição)(estudo Strong Treat 1 to 4)12. Por
outro lado, na hiperinfecção/disseminação por S. stercoralis a dose sugerida é de 200 μg/Kg/dia por 2 semanas,
com negativação dos exames de fezes (opinião de especialista)2. A combinação de ivermectina com albendazol
é outra opção de tratamento para as formas disseminadas (opinião de especialistas)9.
Em ensaios clínicos o controle parasitário tem sido utilizado coprocultura, negativação da Reação em Cadeia
da Polimerase (PCR) ou da sorologia para S stercoralis (por ELISA ou Imunofluorescência). Esses protocolos
ainda não foram validados para uso em pacientes imunossuprimidos. Especula-se que a análise molecular por
PCR, utilizando primer específico, se tornarão o padrão ouro na confirmação da erradicação do parasito.
O uso de sandálias:
No Egito antigo, por volta de 3.500 anos a.C., já se
usavam sandálias estilosas. (imagem 1). A exposição
da larva filariforme do S. stercoralis pela pele é a via
de infecção mais comum da infecção. Desse modo,
tem sido recomendado aos pacientes, em uso de
imunossupressor, o uso de calçado fechado 7 13. Andar
descalço em área de risco de infecção dessa helmintíase
pode possibilitar a sua penetração per cutem14. O
uso de sandálias é uma opção confortável, mas em
pacientes imunossuprimidos talvez seja necessária
uma maior vigilância da infecção por S. stercoralis.
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Conclusão:
A criação de um grupo de trabalho
colaborativo mundial – plataforma
StrongNet- permitirá a aceleração no
controle dessa parasitose negligenciada15.
Pacientes com alto risco de disseminação
devem ser tratados para S stercoralis antes
do início dos imunossupressores 7 11.
Ainda não foi estabelecido se o uso de
palmilha de dedo pode funcionar como
uma barreira eficiente para controlar a
rota de infecção per cutem do parasito.
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