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PALAVRA DA EDITORA
Queridos leitores,
Esta 15a edição da nossa Capital Reumato não poderia ser lançada em evento
mais especial: nosso queridinho e já tradicional ATUAR – Atualização em
Reumatologia.
Após meses do início da pandemia, ainda temos muito a aprender sobre ela. Dra
Cristina Magalhães (DF) nos fala sobre a Síndrome Inflamatória Multisistêmica
na criança associada a COVID-19. No “Sarau Reumatológico, Dr Leopoldo Santos
(DF) nos fala sobre as mudanças no relação médico-paciente com a pandemia e a
telemedicina. O texto também é uma homenagem ao Dr Wilton Santos (DF), que
escreveu um livro sobre o encontro médico no século XXI.

Luciana Muniz
Editora da Revista Capital
Reumato 2019-2020

A Síndrome da Fadiga Crônica após COVID 19 é visitada na seção “Rheuma News”
de forma atualizada e muito interessante pela Dra Maria Luiza Negrisolli (MS).
Por fim, em “A voz e a vez do Especialista” o cirurgião plástico Dr Ricardo
Miranda (SP) nos fala sobre as questões envolvendo o explante de silicone e
a Síndrome ASIA.
A capa da revista é mais uma obra de arte da Dra Isadora Jochims (DF) que
nos remete ao processo de metamorfose que a humanidade tem passado e à
esperança em tempos melhores.
Boa leitura!
Grande abraço,
Luciana

Baixe todas as edições da Revista
Capital Reumato no site:
www.reumatodf.com.br
Contato SRB:
reumatobrasilia@gmail.com
(61) 3245-1671 | (61) 99668 0935
Editoração e Design Gráfico:
CS DESIGN
Contato: Cristiane (61) 98131 7287
www.csdesigngrafico.com.br
cristiane@csdesigngrafico.com.br

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

JULHO
No dia 29 de
julho aconteceu
o Webinar,
patrocinado pela
Amgen, com
as palestras do
endocrinologista
Dr Fancisco Alfredo
Bandeiras e Farias
sobre “O impacto
dos glicocorticoides
na saúde óssea:
quando e como
tratar?” e com a
reumatologista Dra
Cláudia Marques que
apresentou dados
preliminares da
pesquisa Reumacov
da SBR
“Projeto Reumacov
Brasil: entendendo
a associação entre
doenças reumáticas
e COVID-19”.
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ACONTECEU

AGOSTO
Tivemos “Atualização em artrite
psoriásica” ministrada pelo Dr
Cristiano Campanholo e uma
aula cultural preliminar ao
ATUARTE “Bethoven, Klimt e
Prader. A metáfora da busca
da felicidade“ministrada pela
Dra Licia Mota, coordenadora
científica da SRB. O webinar foi
patrocinado pela Pfizer.

SETEMBRO
Em setembro, antecedendo
o ATUAR, a Lilly patrocinou
um webinar com o convidado
internacional espanhol Dr
Ricardo Alonso e Dra Ana Paula
Gomides em que foi abordado
a dor no tratamento da AR e na
rotina do reumatologista.
Confira as aulas e as discussões
que estão gravadas no nosso
canal do youtube – Sociedade
de Reumatologia de Brasília SRB.
Agradecemos a participação,
interesse e confiança na
qualidade dos eventos
promovidos pela SRB.
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A VEZ E A VOZ DO ESPECIALISTA
Dr. Ricardo E. Miranda
CRM-SP 113041 RQE 33422
Cirurgião plástico com área de atuação em cirurgias das mamas e da face em São Paulo
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
Especialização em reconstrução de mama no Hospital Pérola Byington, São Paulo, SP
Clinical fellowship em cirurgia plástica estética na Universidade de Toronto, Canadá
email: drmiranda78@gmail.com

Explante em bloco
de prótese mamária
e Síndrome ASIA
Explante em bloco significa a retirada da prótese
mamária e da cápsula em uma peça única, sem
rompimento1. A cápsula é uma estrutura de colágeno
formada em torno da prótese mamária, ocorrendo
normalmente em todas as pacientes com prótese.
O termo mais correto seria capsulectomia total
intacta, mas explante em bloco ficou popularizado
pela mídia social2. É uma cirurgia realizada em centro
cirúrgico sob anestesia geral e pode levar entre 2 e 4
horas, dependendo da reconstrução da mama após
o explante. O tempo de recuperação para retorno

às atividades da rotina é entre 2 e 3 semanas. Após
o explante, deve ser analisada a necessidade de
reconstrução da mama. Pacientes com mamas sem
flacidez e volume adequado não necessitam de
reconstrução, pacientes com flacidez necessitam de
mastopexia (elevação da mama através de incisões)
e pacientes sem flacidez e pouco volume podem
necessitar de enxerto de gordura nas mamas3.
Os riscos envolvidos nas cirurgias são infecção,
hematoma, deiscências, necroses de aréola,
pneumotórax, trombose e tromboembolia.

Síndrome ASIA é uma abreviação do inglês de síndrome autoimune induzida
por adjuvantes, podendo o silicone das próteses mamárias atuar como
adjuvante. Não há nenhum exame laboratorial ou de imagem que seja capaz
de diagnosticar a síndrome. Conforme a tabela 1, o diagnóstico é feito através
do preenchimento de critérios clínicos maiores e menores4,5.
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Critérios maioress
• Esposição a estímulo externo (vacina, silicone) antes dos sintomas
• Presença de manifestação clínica
• Mialgia, miosite ou fraqueza muscular
• Artralgia ou artrite
• Fadiga crônica, distúrbios do sono
• Manifestações neurológicas
• Distúrbios cognitivos, perda de memória
• Febre, boca seca
• Remoção do estímulo externo melhora os sintomas
• Biópsia de órgãos envolvidos com alterações típicas
Critérios menores
• Presença de anticorpos específicos contra o adjuvante (silicone)
• Outras manifestações como síndrome do intestino irritável
• HLA específico
• Aparecimento de doenças autoimunes (ex. esclerodermia)
Fonte: Shoenfeld, 2011

O explante em bloco é um recurso no tratamento da Síndrome ASIA ao retirar o
silicone mamário, que pode atuar como adjuvante6. A necessidade de se retirar
a prótese e cápsula em bloco, exemplificado na figura 1, decorre do esforço para
não deixar vestígio de silicone nos tecidos. Ao se realizar o explante em bloco,
há a remoção de possíveis resíduos de silicone presente nas cápsulas e evita-se a
contaminação do organismo com silicone, nos casos de ruptura da prótese7.

Figura 1: Explante em bloco (foto da esquerda implantes com cápsula, foto da direita implantes sem cápsula)
8
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Porém, algumas perguntas podem ser difíceis de responder. Como saber que o silicone
das próteses de mama é o adjuvante e não outras substâncias que a paciente foi exposta?
Mesmo estando com a prótese íntegra, o silicone pode atuar como adjuvante ou somente
nos casos de ruptura dos implantes e extravazamento de silicone? A relação da prótese de
mama e Síndrome ASIA ou doenças reumáticas ainda é inconclusiva8.
O cirurgião se vê em um impasse ao indicar uma cirurgia que apresenta custos, riscos
e cujos benefícios podem não ser evidentes em todas as pacientes. Por outro lado, estudos
mostram que há melhora dos sintomas ao se realizar o explante. Essa melhora pode ser pela
retirada do objeto de somatização e ansiedade, efeito placebo ou de fato pelos mecanismos
de inflamação crônica e autoimune9. Em alguns casos essa melhora é incompleta e passageira
sendo necessário acompanhamento com equipe multiprofissional10.
Outra questão importante é se toda paciente que solicita a retirada da prótese
mamária deve ser submetida a um explante em bloco. Em princípio nem todas. Pacientes
que apresentam contratura capsular mais grave, sintomas reumáticos e autoimunes bem
definidos e suspeita de BIA-ALCL (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma),
devem ser submetidas ao explante em bloco. Estudos demonstram que não retirar a cápsula
pode manter os sintomas11. Contratura capsular é um evento em que a cápsula começa a
endurecer e se contrair em torno da prótese, deformando-a12. O BIA-ALCL é uma sigla do
inglês que significa linfoma anaplásico de células grandes associado a implante mamário13.
A literatura médica demonstra que após o explante em bloco a melhora dos sintomas
sistêmicos mais frequentes como artralgia, mialgia, fadiga e perda de memória ocorrem
entre 50% a 100% das pacientes11,14,15.
Uma outra entidade que não deve ser confundida com Síndrome ASIA é o Breast
Implant Illness (BII) ou livremente traduzida como doença do silicone17. BII é uma constelação
de sintomas reportadas pelas pacientes (fadiga, queda de cabelo, ansiedade, depressão,
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fotossensibilidade, insônia), sem alterações laboratoriais ou radiológicas18-20. Não é
uma doença reconhecida pela classe médica. Está associada a todas as marcas e
modelos de prótese de mama e pode ocorrer entre 3 dias a 30 anos após a inclusão21.
O movimento para que a doença do silicone seja reconhecida como uma
entidade médica ganhou força através das organizações de pacientes em mídias
sociais, altamente engajadas e estruturadas. São nas mídias sociais que as pacientes
se educam, se mobilizam e se suportam. Mas as mídias sociais podem causar uma
escalada de preocupações baseadas em sintomas comuns e inespecíficos que levam
a uma ansiedade induzida e uma inquietação compartilhada. As pacientes se auto
diagnosticam com doença do silicone e não levam em consideração que os sintomas
podem ser multifatoriais ou ainda relacionados a outras doenças reumáticas
ou autoimunes22. Deve-se pensar também em transtornos somatoformes ou
transtornos de desordem somáticos, que consistem em preocupação excessiva e
desproporcional frente a sintomas, acarretando ansiedade em pacientes mesmo
que evidências médicas demonstrem que não estão doentes23-25.
As principais questões que permanecem ainda sem resposta são: A prótese de
mama íntegra pode ser um adjuvante na Síndrome ASIA? Seria a BII uma doença
de fato e qual sua etiologia? O explante em bloco é sempre necessário, mesmo na
ausência de doenças relacionadas à prótese?
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Como avançar nestas questões?
Estudos têm sido conduzidos pelas associações norte americanas de cirurgia
plástica para entender melhor a doença do silicone e síndrome ASIA26. São estudos
de coorte que irão analisar grupos de pacientes com prótese de mama com e sem
sintomas e pacientes que foram submetidas a mamoplastia sem prótese. Serão
analisados marcadores inflamatórios, autoanticorpos, anatomia patológica das
cápsulas e aplicados questionários de avaliação de qualidade de vida. O objetivo
é entender melhor a relação da prótese de mama e sintomas sistêmicos, estudar a
etiologia, encontrar um método diagnóstico além de critérios clínicos e estabelecer
em quais pacientes o explante em bloco pode ter benefício.
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Ilustração: Isadora Jochims
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ReumatoPED

SÍNDROME INFLAMATÓRIA
MULTISSISTÊMICA
NA CRIANÇA (MIS-C)
ASSOCIADA A COVID-19

Em abril de 2020, durante o pico da pandemia da COVID-19 na
Europa, casos de crianças apresentando choque hiperinflamatório
associado à doença febril aguda grave, com envolvimento de
múltiplos órgãos e com características semelhantes a doença de
Kawasaki (DK), foram descritos no Reino Unido. Esses relatos levaram
o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido emitir uma nota de alerta
reportando a identificação de uma nova síndrome clínica em crianças
e adolescentes possivelmente associada a COVID-19 1,2. Desde então,
foram publicados relatos de casos, estudos e relatórios clínicos no
Reino Unido, Itália, França e Suíça, Estados Unidos e América Latina
sobre esta síndrome inflamatória multissistêmica grave3,4,5,6,7,8 com
características clínicas e laboratoriais semelhantes as da DK (típica ou
incompleta), as da síndrome de choque tóxico, e as da síndrome de
ativação macrofágica (SAM)9.

Dra Cristina
Magalhães
Reumatologista Pediátrica
do Hospital da Criança
de Brasília
Professora titular da
Faculdade
de Medicina do UNICEUB
Doutora em Ciências
da Saúde – UnB

A síndrome descrita ocorre dias ou semanas (2-4 semanas) após
a COVID-19 sugerindo uma síndrome pós infecciosa desencadeada
pelo SARS COV-2, pois quase todos os pacientes apresentam sorologia
positiva e, em menor número, reação em cadeia da polimerase
(PCR) positiva para SARS CoV-2 5,6. No entanto, ainda não está bem
esclarecida a relação entre MIS-C e COVID-19, se realmente é uma
síndrome pós infecciosa ou complicação da COVID-19 5.
Essa síndrome recebeu a denominação de Síndrome Inflamatória
Multissistêmica em Crianças (MIS-C) ou Síndrome Multissistêmica
Inflamatória Pediátrica Temporariamente associada ao SARS CoV-2
(PIMS-TS) 6,10. A MIS-C é uma condição
Ilustração: Isadora Jochims
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inflamatória grave com apresentação clínica variável5,6. Estudos
relatam sintomas gastrointestinais significativos, comprometimento
cardiovascular importante, sintomas neurológicos, e uma frequência
menor de comprometimento pulmonar que na fase aguda da
COVID 19 5,6,10. Os pacientes com MIS-C apresentam febre elevada
e persistente, alterações gastrointestinais como dor abdominal
intensa, vômitos e diarreia frequentes (60-80% dos casos)6,
alterações clínicas semelhantes aos dos critérios diagnósticos da DK
como: exantema polimórfico; conjuntivite não purulenta; eritema de
mucosa oral com edema, eritema de lábios e língua em framboesa;
edema doloroso e eritema em mãos e pés, e linfadenomegalia
cervical anterior com 1,5 cm ou mais6,11. Linfadenomegalia
generalizada, inclusive abdominal e mediastinal, têm sido relatadas.
Outros achados como hepatoesplenomeglia, pericardite, pleurite e
ascite vêm sendo descritos com maior frequência nesta síndrome e
são mais raros na DK3,6. Muitos pacientes evoluem rapidamente para
hipotensão arterial, distúrbio da perfusão e choque resultante tanto
da diminuição da resistência vascular periférica quanto da disfunção
miocárdica e geralmente necessitam de reposição volêmica e, do uso
de aminas vasoativas,3,4,6. Outro aspecto importante dessa síndrome
é a progressão para citopenias, disfunção de múltiplos sistemas com
alterações de um ou mais órgãos, elevação importante da ferritina,
das transaminases, e da desidrogenase lática (LDH), por provável
síndrome de tempestade de citocinas como ocorre na SAM 6,10.
Na avaliação diagnóstica inicial da criança com suspeita de
MIS-C, devem ser realizados: hemograma para avaliar as citopenias,
principalmente linfopenia e plaquetopenia, provas de atividade
inflamatória, como velocidade de hemossedimentação (VHS) e
Proteína C Reativa (PCR), avaliação da função hepática e das vias biliares
(albumina, tempo de atividade de protrombina, transaminases,
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fosfatase alcalina, gama GT, bilirrubinas totais e
frações) da função renal (ureia e creatinina), glicemia,
eletrólitos, RT-PCR e sorologia para SARS CoV2,
e culturas para diagnóstico diferencial de causas
infecciosas (urocultura, hemoculturas, coprocultura,
análise e cultura do líquor se houver indicação), e
sorologias para outras infecções virais. Em pacientes
com sintomas respiratórios está indicada a realização
de gasometria arterial, radiografia de tórax ou
tomografia de tórax 4,5 .
Critérios estabelecidos para definição de caso
de MIS-C foram sugeridos em maio de 2020 pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) 12, pelo Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) 10 com
poucas diferenças entre eles:

Ilustração: Isadora Jochims

A avaliação inicial deve ser completada com
a solicitação de ferritina, LDH, triglicerídeos,
investigação de distúrbios de coagulação (TAP, PTT,
D-dímero, fibrinogênio), marcadores de função
miocárdica como troponina, CK-MB, pró-BNP
(peptídeo natriurético tipo B). Eletrocardiogramas
(ECG) devem ser realizados a cada 48 horas. Se houver
anormalidades de condução, os pacientes devem
ser continuamente monitorados. No momento do
diagnóstico está indicado ecocardiograma que deve
ser repetido durante o acompanhamento clínico, e
deve incluir a avaliação da função ventricular/valvar,
derrame pericárdico e dimensões da artéria coronária,
usando escores z 4,5,6. Em casos de acometimento
mais grave do sistema gastrointestinal, a realização
de exames de imagem (radiografia, ultrassonografia
e tomografia computadorizada de abdome) para
avaliação de complicações pode ser necessária.
Quando possível, procalcitonina e o painel de
citocinas devem ser solicitados 4,5.
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“Centers for Disease Control and Prevention
(CDC-US)”: Definição de Caso (maio-2020)

Organização Mundial de Saúde:
Definição de Casos Suspeitos (maio-2020)

• Idade <21 anos

• Crianças e adolescentes de 29 dias a 19 anos

• Febre> 38,0° C com duração ≥24 h

• Febre ≥ 3 dias e dois dos seguintes:
1. Exantema ou conjuntivite não purulenta bilateral ou sinais de
inflamação muco-cutânea (oral, mãos ou pés)

• Evidência de doença clinicamente grave que
requer hospitalização, com envolvimento de
múltiplos sistemas (> 2 órgãos: cardíaco, renal,
respiratório, hematológico, gastrointestinal,
neurológico)
• Evidências laboratoriais, incluindo, entre
outras, ≥1 dos seguintes: PCR, VHS, fibrinogênio,
procalcitonina, dímero D, ferritina, desidrogenase
lática (LDH) ou IL-6 elevados; neutrofilia; linfopenia;
albumina baixa.

2. Hipotensão ou choque
3. Características de disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou
anormalidades coronarianas (incluindo achados ecocardiográficos
ou elevações de troponina/pro-BNP)
4. Evidência de coagulopatia (TP, TTPA, D-dímero)
5. Problemas gastrointestinais agudos (diarreia, vômitos ou dor
abdominal)

• Nenhum diagnóstico plausível alternativo
• Confirmação de infecção atual ou recente por
SARS-CoV-2 por RT-PCR, ou sorologia; ou exposição
ao SARS CoV2 nas 4 semanas anteriores ao início da
sintomas.
Considerações:
• Doença de Kawasaki completa ou incompleta, mas
deve ser relatado se atende à definição de caso para
MIS-C.
• MIS-C em qualquer morte pediátrica com
evidência de infecção por SARS-CoV-2

Whittaker et al (2020) sugeriram a existência de
três padrões de apresentação clínica da MIS-C. O
primeiro grupo de pacientes com febre persistente,
sintomas gastrointestinais e elevadas provas de
atividade inflamatória, porém sem características
clínicas da DK, sem quadro de choque, ou falência
de órgãos. O segundo grupo com critérios clínicos
da DK completa ou incompleta com ou sem quadro
de choque, e o terceiro grupo pacientes com quadro
de choque e evidências de disfunção miocárdica.
Um aspecto interessante, e ainda não explicado, é a
ocorrência de alterações coronarianas nos pacientes
dos três grupos, de forma indistinta, e sem relação
com a intensidade da atividade inflamatória 6.
Apesar da ocorrência também de sobreposição
na apresentação clínica, a possibilidade de síndrome
de choque tóxico na MIS-C parece implausível porque
a maioria dos casos de MIS-C tem hemoculturas
negativas. Porém, antes dos resultados das culturas,
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• Elevação de marcadores inflamatórios (VHS, PCR ou
procalcitonina)
• Nenhuma outra causa inflamação microbiana, incluindo
sepse bacteriana, síndrome do choque tóxico estafilocócico ou
estreptocócico.
• Evidência de COVID-19 (RT-PCR, teste antigênico, ou sorologia
positiva) ou provável contato com pacientes com SARS CoV2.
Considerações:
• Síndrome com características da doença de Kawasaki típica ou
atípica ou síndrome de choque tóxico

o diagnóstico de síndrome de choque tóxico deve
ser considerado e os pacientes tratados com
antibioticoterapia de amplo espectro. Existem
também diferenças significativas entre MIS-C e
DK como: acometimento preferencial da MIS-C
em crianças acima de 5 anos (média 9 anos),
sendo alguns casos também relatados em adultos
jovens; predomínio da MIS-C em descendentes
de etnia africana ou hispânica; maior frequência
de envolvimento cardíaco (miocardite, valvulite,
pericardite, insuficiência ventricular) e frequente
evolução para quadro de choque, enquanto a DK
ocorre mais em crianças abaixo de 5 anos (média
2,7 anos), em descendentes asiáticos, com menor
frequência de acometimento cardíaco na fase aguda
e menor ocorrência de síndrome de choque 6,7,9,11.
Como tratamento de primeira linha da MIS-C
está indicado terapia de suporte, imunoglobulina
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endovenosa (IVIG) e/ou glicocorticoides 4,5. Nos
casos leves de MIS-C (dano mínimo de algum
órgão, sem necessidade de suporte respiratório)
a indicação é de terapia de suporte inicial e uso de
corticosteroide (2mg/kg/dia de metilprednisolona),
na existência de comprometimento miocárdico4,13.
Nos casos moderados (lesão de um ou mais órgãos
de forma leve e necessidade de algum tipo de
suporte respiratório), devem ser tratados com
IVIG (2g/Kg/dose), aspirina (80 mg/Kg/dia), e
metilprednisolona (2mg/Kg/dia). Para os casos mais
graves (dano moderado ou severo em vários órgãos,
hipotensão, insuficiência respiratória, choque
com necessidade de uso de drogas inotrópicas ou
vassopressoras e disfunção ventricular), é indicado
o uso IVIG (2g/Kg/dose) e metilprednisolona em
forma de pulsoterapia na dose de 30mg/kg/dia por
3 dias, e após, manter uma dose de 2mg/kg/dia4,5,13.
Nos casos moderados e graves, considerar o uso de
enoxaparina. Casos refratários a duas doses de IVIG
e aos corticosteroides podem necessitar de agentes
biológicos (anti IL-1, anti IL-6 ou anti-TNF),4,5,13. Os
pacientes com MIS-C frequentemente apresentam
fenômenos tromboembólicos e a dosagem do
dímero D costuma ser muito elevada. Casos de
MIS-C leves a moderados podem ser manejados com
dose profilática de enoxaparina e, casos mais graves,
com dose terapêutica4,5. A anticoagulação deve
ser avaliada individualmente. A aspirina em baixa
dose (3-5 mg/kg/dia) deve ser usada em pacientes

com MIS-C, semelhante a DK, nos pacientes com
trombocitose (plaquetas ≥450.000/µ L) ou AC (z
escore de 2,5 a 10) até a normalização das plaquetas
e normalização dos AC em ≥4 semanas, após o
diagnóstico. O uso de aspirina deve ser evitado nos
pacientes com contagem de plaquetas ≤80.000/µL2.
As indicações para uso de enoxaparina por período
mais longo incluem: aneurisma de coronária com
z>10, trombose documentada (até resolução do
trombo) ou disfunção ventricular esquerda moderada
a grave em curso 4,5,11.
No acompanhamento dos pacientes com MIS-C,
devem ser realizados ecocardiogramas no mínimo 7 a
14 dias, e quatro a seis semanas após a apresentação
da síndrome, e holters naqueles que apresentaram
anormalidades de condução4. Nos pacientes que
tiveram anormalidades cardíacas na fase aguda da
doença, a realização de ecocardiograma uma vez ao ano,
deve ser considerada4,5. Pacientes que apresentaram
disfunção ventricular esquerda (VE) e/ou aneurismas
de coronárias (AC) exigirão ecocardiogramas mais
frequentes4,5. A ressonância magnética cardíaca deve ser
realizada dois a seis meses após o diagnóstico de MIS-C
em pacientes que apresentaram disfunção transitória
do VE, na fase aguda da doença (FE do VE <50%) ou
persistência da disfunção do VE 4,5. A realização de
angiotomografia cardíaca deve ser considerada em
pacientes com suspeita de AC distais e nos pacientes
com AC gigantes 4,11.
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Quando eu vou
ficar bem de novo?
síndrome da fadiga pós-covid-19

Enquanto a pandemia do coronavírus atinge seu
pico em muitas partes do mundo, os olhos da ciência se
voltam ao paciente gravemente enfermo que respira
pronado e com ajuda de aparelhos. Felizmente, uma
minoria. Quando esse paciente recebe alta do setor
de terapia intensiva, suas múltiplas sequelas físicas
e emocionais já são esperadas. Afinal, a exuberante
tempestade inflamatória e os distúrbios da coagulação
da COVID-19 combinados a todas as terapias e
procedimentos que o cuidado intensivo exige deixam
marcas profundas em seus sobreviventes. O tempo
de permanência do paciente nesse ambiente,
sob sedação e ventilação mecânica, o deixa cada
dia mais sujeito às suas intempéries como, por
exemplo, a hipóxia, a hipotensão, a hipoglicemia e a
sepse. A chamada síndrome pós-terapia intensiva,1
que engloba a polineuropatia do doente crítico e
diversas outras disfunções cognitivas, psiquiátricas
e físicas, exige um longo período de recuperação e
uma equipe multiprofissional habilidosa e paciente.
Apesar de tudo, o paciente não precisa levantar sua
voz para encontrar apoio em seus familiares, médicos
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ou na sociedade, pois todos acompanharam sua luta
e compreendem a origem de suas feridas.
Enquanto isso, a grande maioria de nós
permanecerá convalescendo em casa. Muitos
com sintomas desconfortáveis e que exigem
monitorização, porém sem maior gravidade. Certos
de que, em no máximo duas a três semanas,
estaremos de volta à nossa rotina munidos de uma
valiosa IgG ou, pelo menos, de uma célula T com uma
boa memória. Mas a história já sinalizava: passada
a primeira onda de casos, emerge um outro tipo
de vítima silenciosa dessa pandemia, o paciente
com sintomas prolongados pós-infecção pelo SaRsCOV-2. Os chamados “long haulers,” ou portadores
de longo tempo, são pacientes, em sua maioria,
jovens e sem comorbidades, que apresentaram um
quadro sintomático de COVID-19, mas que, como foi
orientado aos casos leves e sem sinais de gravidade,
permaneceram em suas casas aguardando a melhora
que nunca chegou. São inúmeros relatos e desabafos
que se multiplicam nas redes sociais. Espaço seguro
para, de forma mais anônima, detalhar seus sintomas
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e compartilhar experiências de solidão e sofrimento por receberem olhares descrentes de
médicos, familiares e colegas de trabalho que duvidam da veracidade de suas queixas.
De forma notável, o grupo de suporte on-line para pacientes com COVID-19, Body Politic, deu
voz a esses pacientes e elaborou uma pesquisa on-line com pessoas que experimentaram
persistência de sintomas uma média de duas semanas após a infecção aguda pelo Sars-Cov-22.
Os sintomas que mais afetaram os 640 respondedores foram a fadiga (81,3%), calafrios e
sudorese (76%), dores no corpo (73%), cefaleia (72%), “brain fog” (69%), distúrbios do trato
gastrintestinal (67%), problemas para dormir (66%) e tontura (61%). O grupo fez o alerta para
o fato de que a recuperação pós-COVID-19 pode ser volátil, incluir recaídas e levar seis ou
mais semanas para ocorrer. De fato, 91% dos respondedores não haviam se recuperado após
40 dias do início da infecção, 88% referiram seus sintomas como flutuantes em intensidade
e frequência e 70% apresentaram novos sintomas em diferentes estágios da doença. Outro
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estudo inusitado, que ainda aguarda revisão e publicação, utilizou a busca
ativa de sinais e sintomas reportados por usuários do Twitter que utilizaram
a hashtag “longcovid”, outra autodenominação daqueles com sintomas
persistentes da COVID-193. A análise identificou, dentre 89 usuários e 165
tweets, fadiga (47%), falta de ar (26%), “brain fog” (17%) e intolerância
ao exercício (13%) como os sintomas persistentes mais referidos. Essa
estratégia já havia sido utilizada em outra pesquisa que identificou os
principais sintomas agudos da COVID-19 reportados pelos usuários do
Twiiter4. Carfi et al. confirmam tal impressão, de forma mais convencional,
ao avaliar 143 pacientes pós-COVID-195. Após uma média de 30 dias da
alta hospitalar, 18% dos pacientes permaneceram em ambiente de terapia
intensiva e apenas 13% relatavam estar completamente recuperados. Os
sintomas mais frequentes foram a fadiga (53%), dispneia (43%) e dores
articulares (27%). Dados que nos convidam, apesar das indiscutíveis
limitações metodológicas, a dar mais atenção às queixas desses pacientes e
estudar com afinco esse fenômeno.
A existência de uma síndrome de fadiga pós-viral relacionada à COVID-19,
com alguns pacientes preenchendo critérios para síndrome da fadiga
crônica/encefalomielite miálgica (SFC/EM), não é um fato surpreendente,
uma vez que já lidamos com sintomas pós-infecciosos seguindo outras
epidemias e pandemias ao longo da história. Durante a gripe espanhola,
pandemia que matou entre 25 a 50 milhões de pessoas entre 1918 a
1920, os que sobreviveram ao vírus Influenza A (H1N1) experimentaram
complicações durante sua recuperação6. Em 2003, um follow-up de quatro
anos identificou que 40% dos pacientes evoluíram com fadiga crônica e
27% fecharam critérios para SFC/EM durante a epidemia de SARS-CoV em
Hong Kong7. Da mesma forma, a Noruega registrou uma incidência de SFC/
EM de 2.08 por 100.000 pessoas-mês durante a pandemia pelo influenza
A (H1N1) em 20098, Com índices maiores em pacientes com menos de 30
anos, sugerindo que essa população está sob maior risco.
Fora do contexto das pandemias, o Epstein-Barr é o vírus mais estudado
e relacionado à fadiga pós-viral, com relatos de até 12% dos pacientes
preenchendo critérios para SFC/EM9, enquanto a borrelia é a bactéria mais
polêmica, com estimativas de que existam mais de 1.9 milhões de casos
de doença de Lyme pós-tratamento nos E.U.A, uma condição caracterizada
pelo desenvolvimento de fadiga persistente, dor musculoesquelética e
disfunções neurocognitivas de duração superior a seis meses e que é,
tipicamente, resistente ao tratamento com antibióticos10. Estudos acerca
da síndrome de fadiga pós-viral já identificaram que as concentrações
sanguíneas de IL-6 e IL-10, na fase aguda da infecção, foram bons preditores
do desenvolvimento de fadiga crônica11, padrão pró-inflamatório que
também pode ser encontrado na “tempestade inflamatória”, característica
dos pacientes gravemente acometidos pela COVID-1912. O que sugere um
padrão de ativação imune na fisiopatologia da SFC/EM pós-COVID-19 que
precisa ser melhor compreendido.
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Figura 1. Características da fadiga da SFC/EM. Adaptado de Sandler CX, Lloyd AR.
Chronic fatigue syndrome: progress and possibilities. Med J Aust. 2020;212(9):428-433.

A fadiga é um sintoma comum e que sempre confere maior dificuldade
na prática clínica diária do reumatologista13. Contudo, a existência de uma
sobreposição entre doenças reumáticas e a SFC/EM ou o entendimento de que
estariam no mesmo espectro, como no caso da fibromialgia, ainda é motivo
de debate entre reumatologistas. Enquanto isso, a SFC/EM permanece uma
condição clínica enigmática e que desafia pacientes, profissionais de saúde
e pesquisadores ao redor do mundo. Um diagnóstico de certa forma evitado
pela comunidade médica, possivelmente pela falta de critérios diagnósticos,
biomarcadores ou tratamentos consensuais, somando-se a uma longa disputa
entre fatores genéticos, autoimunes, pós-infecciosos e metabólicos para o papel
de protagonista em sua fisiopatologia. Há evidências de que 75% dos pacientes
com SFC/EM descrevem um episódio de infecção como gatilho, embora nenhum
estudo tenha confirmado um agente etiológico único14.
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Nas últimas décadas, os esforços para
o desenvolvimento e a validação de
novos critérios diagnósticos foram
consideráveis15-19. Entretanto, as diferentes
definições de caso e métricas utilizadas
para avaliar os diversos componentes
dessa condição têm um grande impacto
no número e no perfil dos pacientes
que preencherão esses critérios. Fica
claro que essa amostra heterogênea,
que estima a prevalência de SFC/EM em
0,5 a 2,5% no mundo20, dificulta a busca
por biomarcadores e tratamentos mais
precisos. Na SFC/EM a fadiga persistente
e incapacitante possui uma duração
igual ou superior a seis meses, com
comprometimento físico e cognitivo
associado. Além disso, essa fadiga
patológica possui um padrão específico de
comportamento e, de forma característica,
não se resolve com o repouso, sono ou
redução de atividades físicas ou cognitivas
(Figura 1). Em 2015, foram propostos
novos critérios diagnósticos (Figura 2) e
uma nova terminologia, doença sistêmica
de intolerância ao esforço, que permanece
dividindo opiniões21. Os autores afirmam
que o termo fadiga crônica poderia
remeter a “apenas estar cansado” e
perpetuaria o descaso dos profissionais de
saúde e público em geral. Todavia, existe a
preocupação de que a constante mudança
de terminologia confunda ainda mais os
pacientes e não tenha de fato um papel na
legitimação dessa condição.
Enquanto isso, muitos pacientes
permanecem no limbo, estigmatizados
e convencidos de que experimentam
um transtorno de somatização. Podem
ser uma presa fácil para tratamentos
sem embasamento científico e teorias
fisiopatológicas fantasiosas. Apesar de
todas as controvérsias, os pacientes que
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aguardam por um diagnóstico de SFC/EM ou que possuem sintomas
persistentes pós-COVID-19 esperam encontrar na reumatologia a chance
de serem acolhidos e reconhecidos, antes mesmo que as fronteiras de
suas doenças sejam demarcadas. O que dizer, hoje, ao nosso paciente que
deseja saber quando irá se recuperar? Poderíamos dizer que não temos
como fazer promessas e que ainda não temos todas as repostas, mas que
estaremos com eles durante toda a sua jornada. Talvez acrescentar um
conselho de Michael Maine que, em 1987, antes do advento das redes
sociais, escreveu o seu livro “A Year Lost And Found”, que relata sua
jornada com uma doença misteriosa e debilitante, a SFC/EM: “O único
conselho que eu sempre quis dar é esse: se é da sua natureza fazer isso,
seja um pouco vulnerável. Não tenha medo de falar sobre você, sua
jornada, sua dor, sua visão.”

24

C A P I T A L REUMATO

Figura 2. Critérios diagnósticos propostos para SFC/EM21. * A frequência e a gravidade dos sintomas devem ser avaliadas.
O diagnóstico de CFS/EM deve ser questionado se o paciente não apresentar os sintomas pelo menos metade
do tempo, com intensidade moderada, substancial ou grave

Referências
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Stam, Henk J., et al. “Covid-19 and Post Intensive Care Syndrome: a Call for Action.” Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 52, no. 4, 2020, pp. jrm00044.
Body Politic COVID-19 Support Group.What does COVID-19 recovery look like? Ananalysis of the prolonged COVID-19 symptoms survey by patient-led research team. 2020 Available from:
https://drive.google.com/file/d/1EPU9DAc6HhVUr dvjWuSRVmAkEiOagyUV/view.
Shubh Mohan Singh, Chaitanya Reddy. An Analysis of Self-reported Longcovid Symptoms on Twitter. doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.14.20175059
Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.14.20175059v1.full.pdf+html
Sarker A, Lakamana S, Hogg-Bremer W, Xie A, Al-Garadi MA, Yang Y-C. Self-reported COVID-19 symptoms on Twitter: an analysis and a research resource. J Am Med Inform Assoc JAMIA [Internet]. 2020 Jul 4.
Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7337747/
Carfì A, Bernabei R, Landi F, for the Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group. Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19. JAMA. 2020;324(6):603–605. doi:10.1001/jama.2020.12603
Mohammed F. Islam, Joseph Cotler & Leonard A. Jason (2020): Post-viral fatigue and COVID-19: lessons from past epidemics, Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior, DOI: 10.1080/21641846.2020.1778227
Lam MHB,Wing YK,Yu MWM, etal. M ental morbidities and chronic fatigue in severe acute respiratory syndrome survivors: long-term follow-up. Arch Intern Med. 2009;169(22):2142–2147.
Magnus P,Gunnes N,Tveito K,etal.Chronic fatigue syndrome / myalgicencephalomyelitis (CFS/ ME) is associated with pandemic influenza infection, but not
with an adjuvanted pandemic influenza vaccine. Vaccine. 2015;33:6173–6177.
Hickie I, Davenport T, Wakefield D, etal. Post-infective and chronic fatigue syndromes precipitated by viral and non-viral pathogens: prospective cohort study. Br Med J. 2006;333(7568):575.
Guadino EA, Coyle PK, Krupp LB. Post-Lyme syndrome and chronic fatigue syndrome. Arch Neurol. 1997;54(11):1372–1376.
Russell A, Hepgul N, Nikkheslat N, etal. Persistent fatigue induced by interferon-alpha: a novel, inflammation-based, proxy model of chronic fatigue syndrome. Psychoneuroendocrinology 2019;100:276-85.
Vaninov N. In the eye of the COVID-19 cytokine storm. Nat Rev Immunol 2020;20:277. doi: 10.1038/s41577-020-0305-6. pmid: 32249847
Simon Stebbings & Gareth J Treharne . Fatigue in rheumatic disease: an overview. Int. J. Clin. Rheumatol. (2010) 5(4), 487–502.
Hickie I, Davenport T, Wakefield D, et al. Post-infective and chronic fatigue syndromes precipitated by viral and non-viral pathogens: prospective cohort study. BMJ 2006;333:575.
Fukuda K, Straus SE, Hickie I, et al. The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study. International Chronic Fatigue Syndrome Study Group. Ann Intern Med 1994; 121: 953–959.
Carruthers BM, Jain AK, De Meirleir KL, et al. Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. J Chronic Fatigue Syndrome 2003; 11: 7–115.
National Institute for Health and Clinical Excellence. Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy): diagnosis and management of CFS/ME in adults and children. London: NICE, 2007.
Brown A, Molly B, Nicole P, et al. The development of a revised Canadian myalgic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome case definition. Am J Biochem Biotechnol 2010; 6: 120–135.
Carruthers BM, van de Sande MI, De Meirleir KL, et al. Myalgic encephalomyelitis: International Consensus Criteria. J Intern Med 2011; 270: 327–338.
Sunnquist M, Jason LA, Nehrke P, Goudsmit EM. A comparison of case definitions for myalgic encephalomyelitis and chronic fatigue syndrome. J Chronic Dis Manag 2017; 2: 21.
Committee on the Diagnostic Criteria for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome, Board on the Health of Select Populations, Institute of Medicine. Beyond myalgic encephalomyelitis/chronic
fatigue syndrome: Redefining an illness. Institute of Medicine. Washington, D.C.: National Academies Press, 2015.

25

C A P I T A L REUMATO

SARAU REUMATOLOGICO

A consulta ou o
encontro médico
no século XXI

A medicina necessita de 4 atributos para a
arte do diagnóstico: conhecimento (familiaridade
com a fisiopatogenia), habilidades, julgamento e
experiência1. “Aprender medicina consiste em parte
em aprender a linguagem da medicina”, ponderou
Daniel Kahneman, psicólogo e Nobel de Economia2.
A construção de uma história clínica (anamnese
ou entrevista) e a realização do exame físico são
responsáveis por 87-91% do processo conclusivo
do diagnóstico clínico (figura 1)3. Contudo, com a
incorporação de recursos de apoio da tecnologia de
informação (registro eletrônico) essa habilidade/
técnica ainda estão subvaloridas. Os achados
fundamentais do exame físico, considerados
patognomônicas, podem ser identificados em até 26%
dos pacientes internados1.
Durante a pandemia pelo COVID-19 o atendimento
via telemedicina se expandiu. Os cuidados dos
pacientes com doenças crônicas, particularmente
cardiovasculares, contribuíram para a melhoria
na qualidade dessa modalidade de assistência4.
Recentemente, Laskowski e cols5, da Clinica Mayo nos
USA, desenvolveram um aplicativo para auxiliar na
realização do exame físico ósteoarticular. Esse tipo
de encontro médico está em plena construção.
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Rufo de Éfeso, um dos representantes da tradição médica greco-romana, talvez
tenha sido o pioneiro na entrevista médica centrada no paciente6. Ele publicou a obra
Questões Médicas (Questiones Medicales) indicando haver uma singularidade de cada
história clinica no contexto de vida do paciente. Rufo considerou haver 3 dimensões
no processo diagnóstico: anamnese, observação e o exame físico7. As contribuições de
Rufus foram enriquecidas pelos médicos árabes durante a Idade Média.
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O uso pedagógico de casos clínicos no
aprimoramento do raciocínio clinico foi iniciado
por Richard Cabot em 1910. A ênfase era dada
na confirmação diagnóstica da anamnese e
exame físico pela necropsia. Essas reuniões eram
realizadas no Hospital Geral de Massachusetts e
posteriormente publicadas no Boston Medical
and Surgical Journal (atualmente conhecida
como The New England Journal of Medicine)
para divulgação8.
No modelo biomédico, a centralidade da
interação médico-paciente está na figura do
médico. No modelo biopsicossocial, como o
paciente (e não sua doença) está no centro da
atenção à saúde, é muito importante que durante
a entrevista o paciente tenha espaço para exercer
seu protagonismo na interação médico-paciente,
de forma a poder desempenhar um papel ativo
no seu próprio cuidado.
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Figura 1: Contribuições relativas (%) da história clínica, exame físico e do laboratório no processo diagnóstico, em 4 artigos publicados nas últimas décadas.
HC= História Clínica; EF= Exame físico e EC= Exames Complementares. (figura elaborada por Wilton dos Santos3)
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Conclusão:

Wilton Santos3, Reumatologista/educador,
refletiu sobre a complexidade do encontro
médico: “Os avanços tecnológicos e a
supervalorização dos exames laboratoriais
acabaram por ofuscar a importância do diálogo
com o paciente e da elaboração da história clínica
como elementos essenciais ao diagnóstico e
cuidado com o paciente. O maior emprego dos
recursos tecnológicos não resultou em melhorias
dos serviços de saúde. Pelo contrário, a solicitação
indiscriminada de exames laboratoriais, feita
sem uma adequada compreensão do problema
do paciente, acabou por onerar sobremaneira a
prática clínica, agravando ainda mais a escassez
de recursos do sistema de saúde”.
Um fator chave na solução será “escutar o
paciente”. O aprimoramento da história clínica
(anamnese) e do exame físico (semiotécnica)
podem reduzir o erro médico9, contribuindo para
controlar o burn-out entre médicos. Feinstein
alertou que para avançar na arte e ciência do
exame clínico, o único instrumento que o médico
necessita aprimorar é ele próprio10.
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