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Hospital Regional de Taguatinga.

Introdução: A Síndrome de Evans (SE) é uma doença caracterizada por Anemia Hemolítica Autoimune e Púrpura 
Trombocitopênica Imune, sendo uma forma rara de primeira manifestação do Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil 
(LESJ). Descrição: Paciente de 11 anos, feminino, negra, previamente hígida, admitida em serviço de Pronto-
Socorro, apresentando epistaxe, cefaleia e vertigem há 2 dias. Referia surgimento de equimoses não traumáticas 
há 8 meses. Ao exame, encontrava-se com taquicardia, taquipneia, mucosas hipocoradas, petéquias em membros 
inferiores e afebril. Na investigação inicial, observou-se anemia e plaquetopenia severas (Hemoglobina: 4,7g/dL 
e Plaquetas: 8000/m3), além de Coombs Direto 4+, características de SE. Foi realizada transfusão de hemácias e 
plaquetas, iniciada pulsoterapia com Metilprednisolona e infusão de Imunoglobulina. Manteve-se estável com 
recuperação dos parâmetros hematológicos, instituída corticoterapia oral contínua. Apresentou resultado de 
FAN e anti-SM positivos e consumo de C3 e C4 que somados à clínica de SE, corroborou para o diagnóstico de 
LESJ. Recebeu alta após 17 dias de internação, com melhora clínica e laboratorial, em uso de Hidroxicloriquina, 
Prednisona, Micofenolato de Mofetila e Ácido Fólico. Discussão: A SE é frequentemente de causa secundária, 
predomina em crianças e ocorre em até 2,7% dos pacientes com LESJ. Pacientes que apresentam SE com clínica 
mais severa (anemia grave e trombocitopenia), na maioria dos casos, tem bom prognóstico e baixa recorrência 
de complicações hematológicas em comparação aos demais. O diagnóstico pode ser dificultado pela ausência 
de alterações cutâneas e musculoesqueléticas típicas do Lúpus, retardando o início do tratamento específico 
que contribuem para maior remissão da SE e previnem exacerbações críticas. A corticoterapia é inicialmente 
recomendada. Conclusão: O relato enfatiza a importância da investigação de LESJ em pacientes com clínica de 
SE e reforça a evolução favorável destes pacientes.
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Introdução: A ataxia cerebelar é um distúrbio neurológico caracterizado pela perda de equilíbrio e coordenação 
de movimentos finos. Por abranger uma variedade de diagnósticos diferenciais, este estudo tem como objetivo 
apresentar um caso que após investigação complementar e exclusão de patologias graves, evoluiu de forma benigna. 
Relato: Paciente masculino, 2 anos de idade, acompanhado pela mãe que relata quadro de tremores generaliza-
dos, sobretudo em membros superiores e inferiores, iniciados há 8 dias, evoluindo com piora progressiva, perda 
de equilíbrio, dificuldade ao deambular e sentar sem apoio. Negou febre e episódios anteriores semelhantes. 
Ao exame físico apresentava alteração de marcha com base alargada, hipoatividade, redução da fluência verbal 
e fala lentificada. Solicitou-se internação hospitalar, exames laboratoriais e tomografia de crânio. No quinto dia 
de internação, não houve melhora clínica, sendo necessário a realização de novos exames e avaliação da neuro-
pediatria que orientou observação clínica. Após 2 dias, apresentou de piora dos sintomas, com episódios febris 
de 38 °C. Ao exame físico apresentou hiperemia em orofaringe com pontos de secreção purulenta, e então foi 
iniciado tratamento com penicilina cristalina. Evoluiu sem febre, melhora da marcha e desequilíbrio. Recebeu alta 
hospitalar, com prescrição de antibiótico por 7 dias e encaminhamento ambulatorial com neuropediatria e fisio-
terapia motora. Discussão: Esse caso apresenta características comuns de ataxia cerebelar aguda, com evolução 
autolimitada, benigna e sem alteração de exames complementares, o que fala a favor de manifestação de causa 
pós infecciosa. Devido ao aparecimento da febre e o fato da regressão dos sintomas acontecer de forma tardia, foi 
aventada hipóteses diagnósticas como doenças metabólicas e neurodegenerativas, síndrome de Guillain Barré, 
síndrome de opsoclonia-mioclonia, cerebelite autoimune e infecções como meningite e encefalite. Conclusão: O 
fato de ser uma manifestação grave, se não identificada a causa, e tratada rapidamente, fundamenta a necessidade 
de rigoroso rastreio e exclusão de determinados diagnósticos diferenciais.


