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PE-170 - POLIARTRITE OU LEUCEMIA: DOR COMO FATOR MARCANTE

Marina Souza Caixeta, Iloite Scheibel

Hospital Criança Conceição.

Introdução: As leucemias são as neoplasias mais comuns na infância, correspondendo a 28% de todos os tipos 
de câncer na pediatria. A leucemia linfoide aguda (LLA) é a mais prevalente, chegando a 80% dos casos. Os sinais 
e sintomas da LLA são decorrentes da infiltração de linfoblastos na medula óssea e da disseminação dessas cé-
lulas no organismo. A dor óssea é um sintoma frequente, podendo ser a manifestação inicial em 25% dos casos. 
Ocorre principalmente em membros inferiores, podendo tornar-se muito intensa, dificultando a deambulação. 
Podem ocorrer também artralgias e artrites, confundindo com doença reumatológica. Descrição do caso: Menino 
de 8 anos, previamente hígido, iniciou quadro de dor articular e edema em tornozelo e punho esquerdos com 
piora pela manhã, associado a febre intermitente há duas semanas. Consultou em uma emergência pediátrica 
devido intensidade da dor e dificuldade para deambular, sendo medicado com AINE, apresentando melhora. 
Foi encaminhado a um hospital terciário com suspeita clínica de Artrite Idiopática Juvenil (AIJ). Neste hospital 
foram realizados novos exames, apresentando LDH de 2893 e discreta anemia microcítica e hipocrômica, com 
série branca e plaquetas dentro dos parâmetros de normalidade. Durante internação apresentou intensas cri-
ses de dor óssea, com piora a noite, sendo necessário uso de opiódes. Foi realizado aspirado de medula óssea 
concluindo diagnóstico de LLA. Discussão: Este caso exemplifica um quadro clínico inicialmente sugestivo de 
AIJ devido caráter inflamatório articular com artrite e rigidez matinal, mas com uma característica marcante, 
a dor óssea, que não é típica das artrites idiopáticas juvenis. O paciente apresentava dor que cedia somente 
com opioides, o que levou a suspeita de dor óssea relacionada a leucose. Conclusão: Frente a uma criança com 
intensa dor óssea/ articular deve-se pensar em infiltração leucêmica, mesmo sem significativas alterações no 
hemograma, pois pode ser a primeira manifestação clínica de LLA.
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Introdução: A síndrome de Jacobsen (SJ) é uma anormalidade caracterizada por uma deleção envolvendo o braço 
longo do cromossomo 11. Nosso objetivo foi relatar o caso de um paciente com a SJ, salientando a sua relação com 
alterações hematológicas. Descrição do caso: O paciente era o segundo filho de um casal de pais jovens. Ele nasceu 
de parto cesáreo, pesando 3500 g e com escore de Apgar de 10 no quinto minuto. Ele tinha história de cirurgia de 
correção de estenose pilórica aos 54 dias de vida. Ao exame físico, observavam-se ptose palpebral, hérnia inguinal à 
direita, hálux valgo bilateral, clinodactilia do 5° dedo das mãos e sindactilia entre os 2° e 3° pododáctilos. A ecocar-
diografia revelou uma comunicação interventricular. O paciente possuía história também de epistaxe, hematomas e 
problemas de coagulação. Ele recebeu diagnóstico de púrpura crônica. O seu desenvolvimento neuropsicomotor foi 
atrasado, sendo que ele apresentava também dificuldade escolar. A avaliação da neurologia constatou transtorno de 
déficit de atenção com hiperatividade. A tomografia computadorizada de crânio evidenciou um cisto epidermoide no 
crânio. A avaliação audiométrica revelou perda auditiva neurossensorial moderada em ambos ouvidos. O resultado do 
seu cariótipo mostrou um deleção de parte do cromossomo 11 (46,XY,del(11)(q23.1q25)[28]), o que foi compatível 
com o diagnóstico de síndrome de Jacobsen. Essa era de origem paterna, secundária a uma translocação entre os 
cromossomos 6 e 11. Discussão: Pacientes com a SJ podem apresentar um envolvimento multissistêmico, sendo que 
atenção especial deve ser dada às alterações hematológicas, uma vez que a maioria já nasce com trombocitopenia ou 
pancitopenia. Mais recentemente, tem-se observado que uma desordem das plaquetas, a síndrome de Paris-Trousseau, 
afeta cerca de 88,5% dos pacientes. Conclusão: A SJ possui um amplo espectro clínico, sendo que alterações hema-
tológicas têm sido diretamente associadas à evolução e ao prognóstico dos pacientes.


