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PE-267 - SÍNDROME DE WHIM: RELATO DE CASO
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Fernanda Chaves Barcellos Carvalho, Mariana Menegon de Souza, Victória Bernardes Guimarães,  
João Ronaldo Mafalda Krauzer, Silvana Palmeiro Marcantonio, Adriano Nori Rodrigues Taniguchi

Hospital Moinhos de Vento/HMV.

Introdução: A síndrome de Whim é uma afecção genética autossômica dominante que causa mutações no 
receptor 4 da quemoquina CXC. O gene CXCR4 está envolvido na organogênese, hematopoiese e resposta 
autoimune. Uma consequência importante neste distúrbio é a mielocatexia. Descrição do caso: E.L.M., 7 anos, 
interna em 30/06/2020 com diagnóstico de síndrome de Whim, hipertensão pulmonar e história de cardiopatias 
corrigidas (dupla via de saída do ventrículo direito e atresia pulmonar). Em uso domiciliar de anti-hipertensivos. 
Apresentava febre há 7 dias e sintomas gripais. Fez uso de amoxicilina por 1 semana sem melhora. Solicitados 
exames laboratoriais que demonstraram: leucopenia (2.400), linfopenia (1370), neutropenia (550), proteína 
C-reativa baixa, radiografia de tórax com espessamento do interstício axial e opacidades consolidativas coales-
centes multifocais por presumível processo inflamatório/infeccioso, culturais negativos. Avaliada pela equipe 
da hematologia pediátrica, indicada internação para observação por 24h e início de cefuroxima por via oral. 
Paciente evolui bem clinicamente, afebril, aceitando bem via oral e estável hemodinamicamente. Recebe alta 
em 01/07/2020 com cefuroxima por via oral sendo mantida durante 10 dias. Discussão: A síndrome de Whim 
cursa com susceptibilidade ao HPV com verrugas crônicas, baixos níveis de imunoglobulinas, infecções do 
trato respiratório recorrentes e neutropenia devido a retenção de neutrófilos maduros na medula. No entanto, 
o fenótipo é variável e nem todos os pacientes cursam com quadro clínico semelhante. História de doença 
cardíaca congênita é reportada em alguns pacientes. Geralmente a síndrome cursa com leucopenia às custas de 
neutropenia, mas neste caso evidenciou-se também linfopenia. Conclusão: Em suma, conclui-se que a síndrome 
de Whim é uma afecção hematológica rara, apresentando-se com infecções do trato respiratório recorrentes. O 
caso relatado anteriormente é uma apresentação ainda mais rara da doença, devido à linfopenia crônica, além 
da neutropenia crônica comumente encontrada.
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Introdução: O Astrocitoma Pilomixoide (APM) é um tumor cerebral primário raro. Pode se apresentar com síndrome 
diencefálica (ou Síndrome de Russel), que cursa com atraso no desenvolvimento e perda ponderal. Descrição do 
caso: Menino, 10 meses, iniciou com perda ponderal aos 3 meses, evoluindo para desnutrição grave. Também 
iniciou com nistagmo em olho direito aos 4 meses e em olho esquerdo aos 8-9 meses. Internou para investiga-
ção, realizada ressonância magnética (RM) de crânio, que evidenciou volumosa lesão expansiva de contornos 
lobulados, com epicentro na região quiasmática-hipotalâmica, medindo cerca de 4,9x4,0x3,0 cm, indefinindo o 
quiasma e os tractos ópticos. Realizada ressecção parcial da lesão, anatomopatológico compatível com Astro-
citoma Pilomixoide, líquor com citopatológico negativo para células malignas, entretanto, a RM de neuroeixo 
evidenciou múltiplos pequenos nódulos, sugestivos de disseminação leptomeníngea. Iniciado quimioterapia 
(Bevacizumabe + Irinotecano). Discussão: O APM é classificado como uma variante do Astrocitoma Pilocítico, 
embora mais agressivo e com altas taxas de recidiva. Acomete predominantemente crianças menores de 1 ano. 
Esses tumores têm predileção pela região hipotálamo-quiasmática, mas podem acometer qualquer porção do 
neuroeixo. A clínica varia de acordo com o tamanho e a localização do tumor. No caso descrito, a alteração visual, 
a perda ponderal, a alteração do comportamento e o resultado da RM, sugerem Síndrome de Russel. O diagnóstico 
é confirmado por biópsia. Em relação ao tratamento, a ressecção total apresenta os resultados mais favoráveis. 
A quimioterapia vem sendo mais utilizada, objetivando adiar a radioterapia e permitir maior maturação cerebral 
antes da irradiação. Conclusão: A importância do reconhecimento precoce, com ênfase no estado nutricional 
adequado, é fundamental para melhor prognóstico. Além de aumentar as chances de cura quando diagnosticado 
em fase inicial, sem tumor volumoso ou disseminação. O acompanhamento multidisciplinar é fundamental.


