CAPA E ÍNDICE

Maio 1991

ir
REUMATOLÓGICA

"I

PORTUGUESA

Vol. XVI
Supl. 1
Sociedade
Portuguesa de
Reumatologia

ica
refrHfir

—íí^*-

n-

if:

»• i

I
L
! L I
ll
-V—CC—Ctt—N+C—CH—tJ-iiC—CII

f i <*1 ^

A SANDOZ
PRODUTOS SANDOZ, LDA. - Rua de São Caetano, 4 - 1200 LISBOA - Telef. 60 50 11

Matrícula na Conserv

"

ft

500 £23 076 - Capilt

(0000100

ia do Registo Comerc

I," 19 794

ACTA REUMATOLÓGICA PORTUGUESA
(TRIMESTRAL)
Volume XVI—Suplemento1

1991

Maio

Proceedings das Mesas Redondas eConferências e Resumos
das Comunicações Livres e Posters
VI Congresso Português de Reumatologia
29 de Maio- 1 de Junho, 1991
Funch&l, Madeira, Portugal
EDITORES: Jaime C. Branco
J. F. Ribeiro da Silva
Licínio Poças

Sumário
EDITORIAL

3

1. PROGRAMA CIENTÍFICO DO VI CONGRESSO
PORTUGUÊS DE REUMATOLOGIA, FUNCHAL, 1991...
2. PROCEEDINGS DAS MESAS REDONDAS
E CONFERÊNCIAS
3. RESUMO DAS COMUNICAÇÕES LIVRES
4. RESUMO DOS POSTERS

7
15
63
77

5. ÍNDICE DOS TEMAS

115

6. ÍNDICE POR AUTORES

119

REGISTO: Inscrita na Direcção-Geral da Comunicação Social com o n.° 01897.
EDIÇÃO E PROPRIEDADE: Sociedade Portuguesa de Reumatologia (Liga Portuguesa contra o Reumatismo).
REDACÇÃO E ADMINISTRAÇÃO: Sociedade Portuguesa de Reumatologia — Rua de D. Estefânia, 187-189 — 100 Lisboa
Telefs. 57 23 26 -4 07 64
COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO: Seleprinter, Lda.

Sommaire

Contents

Editorial

3

1. ProgrammeScientifique du VI*"» Congrès
Portugais de Rhumatologie

7

2. Proceedings des TablesRondes
et des Conferences
3. Resumes desCommunications Libres
4. Resumes des Posters

Editorial

3

1. Scientific Programme of the Vlth Portuguese
Congress of Rheumatology

7

2. Proceedings of the RoundTables
15

and Conferences

63

3. Abstracts of Free Papers

77

15
63

4. Abstracts of Posters

77

5. Index par Thèmes

115

5. Subject Index

115

6. Index par Auteurs

119

6. Author Index

119

FICHA TÉCNICA:
DIRECTOR. J. A. Pereira da Silva. REDACTOR-CHEFE: Prof. M. VianaQueiroz.
REDACTORES:Drs,Adriano Neto.A.C.AlvesMatos,AntónioVilar,Aurora Marques,C.MirandaRosa,JaimeC.Branco,João
Ramos,J.F.RibeirodaSilva,J.EspíritoSanto,J.CanasdaSilva,J.A.MeloGomes,J.TeixeiradaCosta, M.*CristinaCatita
e MárioBexiga.
CONSELHO CIENTIFICO: OConselho Científico da Sociedade Portuguesa deReumatologia.
DISTRIBUIÇÃO:AosmembrosdaSociedadePortuguesadeReumatologia e,semprequepossível,aInstituiçõesMédicas,de
Reumatologiaou não,nacionaiseestrangeiras(Ligas,Faculdades, CentrosCientíficos,Sociedades Médicas, Hospitaise
Serviços, Revistas e Jornais Médicos e a outras InstituiçõesCulturais).
PUBLICAÇÃO:Trimestral(Março,Junho,SetembroeDezembro),fazesolicitaapermuta.REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:Acta
Reuma. Port., volume (tomo): pág.-pãg.,ano.
Assinatura anual (1volume,4 tomos): Portugal 800$00; Espanha 1.200 Pst; Restodo Mundo,USt20.

NORMAS DE PUBUCAÇÃO:
1— ARedacçãoaceita trabalhos clfnicos ou de investigação da especialidade ou a ela ligados, reserva-se o direito desó
aceitar artigos ainda inéditos.
2— OsartigospublicadoseostextosdascomunicaçõesapresentadasemsessõescientíficasdaSociedade,ouporela organizadas,sãopropriedadeda«Acta»,reservando-seaRedacçãoodireitodeautorizarasuainserçãototalouparcial,noutraspublicações.
3— Adoutrina dos artigos publicados é da exclusiva responsabilidade dosautores.
4— Osartigospodemserredigidosemportuguês,fracêseinglêsouespanho,dactilografadosadoisespaços,numasóface
do papel,com margens largas e emduplicado.
5— Referenciadoscomotítuloemportuguês,francêseinglês(efacultativamenteemespanholoualemão),nomedo(s)autor(es)
eseustítulosacadémicoseprofissionais,"instituiçõesondefoiexecutadoouaquepertenceoautorerespectivodirector;
localidade epaís.
6— 0 texto deve ser precedido de umresumo sucinto, curto mas suficientemente esclarecedor, em português, francêse
inglês (facultativamente, em espanhol e/oualemão).
7— Cadaartigotemdireitoatécincogravuras;alémdestenúmeroaRedacçãoreserva-seodireitodeasdebitarpelocusto.
Asfotografiasdevemternitidezsuficienteparadarreproduçãoeosgráficosedesenhosatintapretaeempapelbranco
ou vegetal; emfolhas separadas, anotadas no verso, a respectiva legenda, dactilografada, e a ordem numérica.
8— Asreferências bibliográficas, conforme o index medicus: apelido (maiúsculas), nomee pronome do(s) autor(es);título,
nomeda publicação ou editor; localidade; volume; página; ano. Deve observar-se a ordem alfabética do último nome
do autor (ou do 1° autor).
9 — Cadaautortemdireitoa25separatas.Paraalémdestenúmero,serãodebitadaspelopreçodecusto,seforemrequisitas
com a devida antecedência.
10— Éda competência e responsabilidade da Redacção, a revisão dasprovas.
ACTA REUMATOLÓGICA PORTUGUESA

EDITORIAL

EDITORIAL
Senecessidade houvesseparademonstrar o entusiasmo e
actividade científica dajovem reumatologia portuguesa, o VI
Congresso Português confirmá-lo-ia de modo significativo. A
colaboraçãoparticipativa detodasasUnidadesdeReumatologia nasdiferentes Mesas-Redondasprova umaunidade e consonânciaqueaprazregistar,edesejarquefuturamenteseaperfeiçoe e seja melhor programada.
ComojáescrevemosemEditorialanterior,avitalidadedeuma
sociedade científica revelaasuaautenticidade principalmente
atravésdaparticipaçãoactivadosseusmembros. Tivemosneste
congressodezenasdecomunicaçõeslivreseposters,ocorrência extraordinária eestimulante, se notarmos que nos últimos
dois anos tivemos um Congresso Nacional e um Congresso
Latino, igualmente muito participativos.
O valor científico dos trabalhos apresentados no VI CongressoPortuguêsdeReumatologiaseráavaliadopelosresumos
que estão publicados nesta revista, permitindo concluir que
quantidadeequalidadeseguemcaminhosparalelosnaReumatologia portuguesa.
Estaspalavras,aparentementeentusiastaseoptimistas,infelizmente,nãotraduzemaverdadeirasituaçãoda Reumatologia
noplano daassistência médica nacional,pois todos sabemos
que ele actua apenas emLisboa, Porto, Madeira eAçores, em
condições dereduzida eficácia em termos decobertura assistencial.

Continuamossemumplanoreumatológiconacional,semdistribuiçãoprogramadadosreumatologistasqueháanosseestão
especializando,mantendo-seatafulhadoseescassamenteprodutivos nos hospitais centrais de Santa Maria e S. João.
Lamentavelmente, asautoridades queprogramam aSaúde
em Portugal, nunca pediram a colaboração da Sociedade de
ReumatologiaquejuntamentecomoColégiodeReumatologia,
serãoosorganismosmelhorpreparadosemaisisentosparabem
informarnaconstruçãodeumaassistênciareumatológicanova
e actuante.
Coisasboas,coisas más,como emtudo na vida... tenhamos esperança.
Licínio Poças
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EDITORIAL

1. PROGRAMA
CIENTÍFICO
DOVICONGRESSO
1. PROGRAMA
CIENTÍFICO
DO VI CONGRESSO
PORTUGUÊS DE
PORTUGUÊS
DE
REUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
4.a feira, 29 Maio 1991
15.00 — Registo e Entrega de Documentação
1830 - SESSÃO DE ABERTURA
5.a feira, 30 Maio 1991
0900 - MESA-REDONDA DO CENTRO HOSPITALAR DO FUNCHAL
MRF

Presidente: Licínio Poças (Presidente da S.PR.)
Moderador: José Augusto Araújo (C.H. Funchal, Madeira)
Secretários: Alberto Quintal (C. H. Funchal, Madeira) e Mário Rodrigues (C.H. Funchal, Madeira)
O RIM NAS DOENÇAS REUMÁTICAS
1. Nefrotoxicidade em reumatologia
F.Rodrigues (C.H. Funchal, Madeira)
2. A biopsia renal na clínica reumatológica
M.a Fernanda Carvalho (H. Curry Cabral, Lisboa)
3. Lesanticorpsanticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA)
Philippe Lesavre (Hôp. Necker, Paris)

10.15 — Pausa para café
1045 — CONFERÊNCIA I
Cl

Presidente: Jaime C. Branco (H. S. Maria, Lisboa)
Moderador: J. Simões Ventura (H. S. João, Porto)
FIBROMYALGIE
G. Serratríce (CHRU La Timone, Marselha)

11 30 - COMUNICAÇÕES LIVRES I
CL1

Presidente: Adriano Neto (I.P.R,, Lisboa)
Moderador: Viviana Tavares (H. S. Maria, Lisboa)
1. Panarterite nodosa cutânea na infância
J. A. Melo Gomes, Isaura Santos, Eugenia Carrilho, Maria Lurdes
Rodrigues (I.P.R., H. S. Maria e H, S. F.Xavier, Lisboa)
2. Estudo clínico, ecocardiográfico e por densitometria óssea bifotónica em seis doentes com síndrome de Ehlers-Danlos tipo I
PauloC Coelho,FerreiraReis,J.A. MeloGomes(H.M.Principal,Lisboa)

3. Overlap Syndrome
Manuela Lélis, Paulo C. Coelho, J. Carlos Romeu, J. Canas Silva,
M. Viana Queiroz (H. S. Maria, Lisboa)
4. Doença de Behcet. Manifestações clínicas pouco comuns
Augusto Barros, Luzia Ferraz, A. Caldeira Ferreira, RuiSerrão,
1
F.Drummond Borges (C. H. Funchal, Madeira)
5. Alterações psiquiátricas numa população de doentes internados
com o diagnóstico de L.E.S.
A. Grilo, L. Monteiro (H. Júlio Matos e H. S. Maria, Lisboa)
6. Lupus eritematoso sistémico juvenil. 3 casos clínicos com causa
de exacerbação comum
J A. Melo Gomes, Gorete Vale (H. D. Faro e H. S. F.Xavier,
Lisboa)
7. Ombro doloroso em reumatologia
Barros Silva, RuiA. Santos, J. A. Melo Gomes (H. M. Principal,
Lisboa)
12.30 — Almoço de trabalho
1400 - MESA-REDONDA DO HOSPITAL DE S. JOÃO
MRJ

Presidentes: Tomé Ribeiro (H. S. João, Porto) e A. Lopes Vaz
(H. S. João, Porto)
FRONTEIRAS ENTREA GASTROENTEROLOGIA
E A REUMATOLOGIA
1. Tema reservado
R. Gohzlan (Centre Hosp, Prive, Aubervilliers)
2. A doença inflamatória intestinal (Análise de 500 casos)
Tavarela Veloso (H, S. João, Porto)
3. Estudo morfofuncional do intestino delgado nos reumatismos inflamatórios
Vasconce/os Teixeira (H. S. João, Porto)
4. Complicações osteoarticulares da doença inflamatória intestinal
Tavarela Veloso, João Carvalho, José Fraga, Carlos Vaz, Iva Brito,
Céu Maia (H. S. João, Porto)

15.35 — Pausa para café
1550

MESA-REDONDA DO INSTITUTO PORTUGUÊS
DE REUMATOLOGIA

MRI

Presidente: Taurina Zuzarte (I.P.R., Lisboa)
Moderador: J F. Ribeiro Silva (I.P.R., Lisboa)
O SISTEMA NERVOSO NAS DOENÇAS REUMÁTICAS
1. Cervicalgias
A. Monteiro Lacerda (H. Pulido Valente, Lisboa)

2. Neurolupus
J. A. Melo Gomes (I.P.R., Lisboa)
3. 0 sistema nervoso na etiopatogenia da artrite reumatóide
J. A. Pereira Silva (H. S. Maria, Lisboa)
4. Síndrome do túnel do carpo
António Vilar (I.P.R., Lisboa)

6.a feira, 31 Maio 1991
0900 - MESA-REDONDA DO HOSPITAL MILITAR PRINCIPAL
MRMP

Presidente: J. A. Melo Gomes (H. M. Principal, Lisboa)
Moderador: Guilherme Figueiredo (H. Ponta Delgada, Açores)
A PELE NAS DOENÇAS REUMÁTICAS
1. Imunohistopatologia cutânea no diagnóstico das
doenças do tecido conjuntivo
Marques Gomes (H. S. Maria, Lisboa)
2. Psoríase e doença reumática
Domingos Araújo (H. S. João, Porto)
3. Manifestações cutâneas da artrite reumatóide
Ana Teixeira (I.P.R., Lisboa)
4. Manifestações cutâneas das doenças reumáticas juvenis
J. A. Melo Gomes (H. Militar Principal, Lisboa)
5. Le syndrome synovite, acne, pustulose, hyperostose, osteite
(SAPHO)
S. Amor (Hôp. Cochin, Paris)

10.45 — Pausa para café
11.15 - CONFERÊNCIA II
C2

Presidente: M. Gouveia Almeida (H, S. João, Porto)
Moderador: J, C. Romeu (H. S. Maria, Lisboa)
ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA NOSREUMATISMOS INFLAMATÓRIOS
Albino Teixeira (H. S. João, Porto)

1200 - MESA-REDONDA DA LIGA PORTUGUESA CONTRA
O REUMATISMO
MRL

Presidente: Loução Martins (Presidente da L.PC.R.)
Moderador: Maria Lourdes Martins (Secretária-geral da L.PC.R.)
1. Epidemiologia das doenças reumáticas
Loução Martins (I.P.R., Lisboa)

2. Alguns aspectos sociais na Região Autónoma da Madeira
Alberto Quintal (C H, Funchal, Madeira)
3. Comunicação em reumatologia
Fernanda Cruz (L.P.C.R., Lisboa)
A. Prevenção das cardiopatias reumáticas
L Lima Faleiro (I.P.R., Lisboa)
5. Ligas europeias
J. Infante Henriques (Delegado à EULAR da L.PC.R., Lisboa)
13.00 — Almoço de trabalho
1430 - MESA-REDONDA DO HOSPITAL DE SANTA MARIA
MRM
Presidente: M. Viana Queiroz (H. S. Maria, Lisboa)
Moderador: J. A. Pereira Silva (H. S. Maria, Lisboa)
AS MANIFESTAÇÕES PULMONARES DAS DOENÇAS
REUMÁTICAS
1. Clínica das manifestações pulmonares nas doenças reumáticas do
adulto
J. Canas Silva (H. S. Maria, Lisboa)
2. Clínica das manifestações pulmonares das doenças reumáticas
infantis e juvenis
Jean Louis Stephane (Hôp. Necker, Paris)
3. Estudo funcional respiratório das doenças difusas do tecido conjuntivo
J. Espírito Santo (H. Militar Principal, Lisboa)
4. Lavado broncoalveolar nas conectivites
TelesAraújo (H. S. Maria, Lisboa)
5. Complicações pulmonares da terapêutica anti-reumática
J C. Teixeira Costa (H. S. Maria, Lisboa)
16.15 — Pausa para café
1635 - COMUNICAÇÕES LIVRES II
CL2

Presidente: Rui Leitão (H. Marinha, Lisboa)
Moderador: Jorge Silva (H. U. Coimbra, Coimbra)
1. Síndroma do canal cárpico
Barros Silva, RuiA. Santos, J. A. Melo Gomes (H. Militar Principal,
Lisboa)
2. Reumatismos abarticulares do cotovelo. Revisão de uma consulta
externa
Amélia Olias, RuiA. Santos, J. A. Melo Gomes (H. Militar Principal,
Lisboa)
3. Otratamento cirúrgico da artrite reumatóide. Estudo de 493 doentes
Fernando Saraiva, A. Malcata, J. C. Romeu, M. Viana Queiroz (H. S.
Maria, Lisboa)
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4. Artrite reumatóide: perfil terapêutico
Miguel H. Costa, Teresa Fiuza, A. Malcata, L. Gaião, Miranda
Rosa, Teixeira Costa, M. Viana Queiroz (H. S. Maria, Lisboa)
5. Artrite Psoriática nos sexos masculino e feminino - estudo comparativo
L Gaião, A. Faustino, A. Marques, E. Simões, C. Rosa, J. Figueirinhas, M. Viana Queiroz (H. S. Maria e I.P.R., Lisboa)
6. Neoplasia e envolvimento osteo-articular
Paulo C Coelho, Paulo Reis, M.a José Santos, Jaime C Branco, J.
Canas Silva, M. Viana Queiroz (H. S. Maria, Lisboa)
7. Consulta de reumatologia pediátrica do Hospital Distrital de Faro
J. A. Melo Gomes (H. D. Faro, Faro)
1735 - CONFERÊNCIA III
C3

Presidente: A. Aroso Dias (H. S. João, Porto)
Moderador: João Ramos (I.P.R., Lisboa)
VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE ET RHUMATISMES
B. Amor (Hôp. Cochin, Paris)

1830 - SESSÃO DE ENCERRAMENTO

5.a/6.a feira, 30/31 Maio 1991
EXPOSIÇÃO DE POSTERS
P1

P2

P3

P4

P5

— Síndrome de CREST com envolvimento multi-sistémico associado a
hipotiroidismo primário autoimune e a síndrome dos anticorpos
antifosfolípidos
Paulo C. Coelho, A. Malcata, C. Miranda Rosa, J. Canas Silva, M.
Viana Queiroz (H. S. Maria, Lisboa)
— Poliserosite como manifestação inicial da granulomatose de Wegener
M.a J. Santos, Paulo C. Coelho, J. C Romeu, J. Canas da Silva, I.
Andrade, A. Fernandes, M. Viana Queiroz (H. S. Maria, Lisboa)
— Volumes, débitos e pressões respiratórias em doentes com diabetes
insulinodependente com e sem síndrome de limitação da mobilidade
articular
Jaime C. Branco, M. M. Carmo, I. R. Silva, Odete André, Jorge Silva,
A. B. Rendas, M. Viana Queiroz (H. S. Maria e Fac. Ciências
Médicas, Lisboa)
— Parâmetros ventilatories e pressões respiratórias em doentes com
artrite reumatóide. Estudo longitudinal (resultados preliminares)
V. Tavares, M. M. Carmo, J C. Branco, A. A. Matos, I. R. Silva, A. B.
Rendas, M. V.Queiroz (H. S. Maria e Fac. Ciências Médicas, Lisboa)
— Estudo histopatológico da conjuntiva ocular no síndrome de Sjogren
D. Araújo, J, Palmares, L. Delgado, J. Candeias, J. S. Borges,
J. Castro-Correia, A. Lopes Vaz(H. S. João, Porto)
11

P6

P7

P8
P9

P-fQ

P-,.,

P12

P-I3

P14

P16

P17

Pi 8

12

— O intestino delgado na doença de Behcet
A. Vasconcelos Teixeira, F Carneiro, R. Pina, J, Palmares, D. Araújo,
L Carvalho, A. Lopes Vaz(H. S. João, Porto)
— Síndroma de Churg-Strauss (SCS) com glomerulonefrite rapidamente
progressiva, complicada de abcesso pulmonar a pseudomonas e
hepatite a ciclofosfamida
A. Murinello, M. Leal, J. Semedo, M.a C. Loureiro, I. Pataca, M.a F.
Carvalho (H. Curry Cabral, Lisboa)
— Lupus eritematoso sistémico. Revisão de 9 casos.
R. Castanheira, M. Gomes, C Dias, L. Bonnet Monteiro (Porto)
— Dermatomiosite juvenil
A. Gomes Ferreira, A. C Ferreira, A. Quintal, H. C. Fernandes, A.
Carvalho, M. Pedro (C. H. Funchal, Madeira)
— Artrite crónica juvenil — Revisão de 7 casos
A. Gomes Ferreira, A. Quintal, H. C. Fernandes, A. Carvalho, S.
Nunes, L. Nóbrega, F Teixeira (C. H. Funchal, Madeira)
— Policondrite recidivante
Luís Freitas, Caldeira Ferreira, L. Ferraz, A. Barros, H. Gouveia, F.
Borges (C. H. Funchal, Madeira)
— Doença de Behcet. Revisão de 28 casos
Domingos Araújo, J. Palmares, M,a F, Coutinho, J. Castro-Correia, A,
Lopes Vaz(H. S. João, Porto)
— Conteúdo mineral ósseo na população feminina portuguesa
Aroso Dias, C. Vaz, Céu Maia, C. Afonso, J. Pinto, A. Guedes, M.a
Eugenia, I. Amaral, A. Lopes Vaz(H. S. João, Porto)
— Comparação in vivo entre a absorciometria por raios-x (DEXA) e a
absorciometria bifotónica (DPA) na coluna lombar e na anca
A. C. Alves Matos, J. A. Melo Gomes, R. André Santos (Cl. Osteodiagnóstico e H. Militar Principal, Lisboa)
Comparação da absorciometria monofotónica (SPA) com a absorciometria bifotónica (DPA) na medição da densidade mineral óssea
(BMD) em mulheres
J. A. Melo Gomes, A.C. Alves Matos, R. André Santos (Cl. Osteodiagnóstico e H. Militar Principal, Lisboa)
— Reproductibilidade da densitometria óssea bifotónica radiológica.
Estudo «in vitro» e «in vivo»
Eugenia Simões, RuiAndré Santos, J. A. Melo Gomes (H. Militar
Principal, Lisboa)
—- Características da dor e impotência funcional em doentes
osteoporóucos
Jaime C Branco, A. C Alves Matos, Viviana Tavares, J. CanasSilva,
M. Viana Queiroz (H. S. Maria, Lisboa)
— Parâmetros densitométricos e dados endocrinológicos em 29
indivíduos do sexo masculino
A. C Alves Matos, Jaime C. Branco (C. M. Fundição Oeiras e Cl.
Osteodiagnóstico, Lisboa)

P-19 — Osteocalcina e doenças ósseas
Carlos Vaz, A. Lopes Vaz(H. S. João, Porto)
p
20 — Osteogénese imperfeita
Eugenia Simões, RuiA. Santos, J. A. Melo Gomes (H. Militar Principal, Lisboa)
P21 — Sinoviortese química com ácido ósmico
Carmo Afonso, C Vaz, Aroso Dias, A. Lopes Vaz(H. S. João, Porto)
?22 — Inquérito epidemiológico de doenças reumáticas numa amostra da
população portuguesa (resultados preliminares)
A. C. Alves Matos, Jaime C. Branco, J. Canas Silva, M. Viana
Queiroz, Fernando Pádua (H. S. Maria, Lisboa)
P23 — Estudo epidemiológico comparativo de duas consultas de reumatologia
RuiA. Santos,A. Faustino,J.A. MeloGomes(H. MilitarPrincipal, Lisboa)
P24 — Radiculopatia torácica: dois casos clínicos a recordar
J. A. Melo Gomes, Jorge Machado, A. Santana, Batista, RuiA.
Santos (H. Militar Principal, Lisboa)
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Introduction
L'observation d'une nouvelle famille d'autoanticorps diriges contre des
antigènes du cytopiasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA), au cours
des vascularites et des glomérulonéphrites rapidement progressives, constitue
un progrès important. En effet cette découverte a permis de classer ces
maladies dans le cadre des maladies autoimmunes. De plus les ANCA sont un
outil diagnostique et un element de surveillance evolutive et thérapeutique.
Enfin, des résultats récents suggèrent que ces autoanticorps, dont les antigènes
cibles ont été identifies parmi les enzymes lysosomiaux des cellules myéloídes,
pourraient jouer un role lésionnel par I'activation des polynucléaires
responsables à leur tour de lésions nécrotiques.
Les ANCA ont été originellement décrits en 1982 par Davies [1] en
immunofluorescence indirecte. Ces mêmes autoanticorps ont été retrouvés
par Hall [2]. Une association evidente de ces autoanticorps à la maladie de
Wegener a été décrite par Van der Woude [3] en 1985 et l'existence d'une
correlation entre le taux des anticorps et I'activite de la maladie a été suggérée.
Depuis ces premiers travaux, de nombreux progrès ont été faits dans la
connaissance des autoantigènes reconnus par les ANCA, leur detection et leur
signification clinique et evolutive.

A.Aspects methodologigves
Différentes méthodes de detection des ANCA ont été développées. Celleci repose d'abord sur un test de dépistage de mise en oeuvre simple mais
d'interpretation delicate : 1'immunofluorescence indirecte (IFI). Ensuite les
tests utilisant des antigènes purifies en phase solide (ELISA) ont permis
d'obtenir des données quanfitafives et de préciser la nature des autoantigènes
cibles.
1. Detection des ANCA par immunofluorescence indirecte
Un test standard d IFÍ a été recommandé par I'wlnternational
Workshop» sur les ANCA en 1988 [4]. Ce test comprend un isolement des
polynucléaires neutrophiles sur gradient de méthylcellulose et de sodium
hypaque. Après lavages, les polynucléaires neutrophiles sont deposes sur
lames par étalement ou par cytocentrifugation, puis fixes dans I'alcool absolu à
40C durant 5 minutes. Le sérum à tester est incube après dilution au l/16e. Les
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anticorps éventuellement fixes aux neutrophiles sont alors révélés par un
anticorps de lapin fluorescent spécifique des chaines lourdes des IgG
humaines. Ainsi, dans les conditions standard la méthode ne détecte-t-elle que
les antoanticorps de classe IgG. L'IFI permet de distinguer deux types de
fixation [5] : une fixation intracytoplasmique diffuse granulaire dénommée cANCA (cytoplasmique ou classique) et une fixation périnucléaire dénommée
p-ANCA. Ces deux types de repartition de la fluorescence des ANCA sont
schématiquement representes sur la Figure 1. L'existence de deux types de
fixation des autoanticorps permet d'anticiper qu'au moins deux constituants
cytoplasmiques des neutrophiles peuvent être reconnus par les ANCA. En
effet, nous verrons plus loin que les types de fixation c-ANCA et p-ANCA
correspondent le plus souvent respectivement à la presence d'anticorps
antiprotéinase-3 et à celle d'antimyeloperoxidase (Tableau 1). Cependant il
existe d'autres autoantigènes plus rarement en cause. La difference de
repartition semble toutefois paradoxale puisque les deux antigènes reconnus
sont contenus dans les mêmes organelles cellulaires : les granules azurophiles.
La redistribution périnucléaire de la myeloperoxidase est artefactuelle,
apparaissant lors de la fixation à I'alcool [6]. L'absence de reproductibilité
parfaite de ce phénomène explique probablement que des ANCA antimyéloperoxidase puissent donner une fluorescence cytoplasmique.
Surtout le type p-ANCA n'est pas distinguable des facteurs
antinucléaires spécifiques des polynucléaires ou GS-ANA [7] décrit par A. Wiik
notamment au cours des arthrites rhumatoides. Enfin, il est três important de
souligner que les facteurs antinucléaires rendent ininterprétable une fixation
périnucléaire de type p-ANCA. Dans ces cas le test ELISA détectant
spécifiquement les anticorps anti-MPO permet de trancher.
En pratique, la positivité des ANCA en IFI est déterminée avec une
dilution de depart au l/16e. Si le type c-ANCA ne pose pas de problème
d'interpretation, nous avons vu que le type p-ANCA est plus délicat à établir
selon les preparations de polynucléaires utilises et même impossible à
interpreter en presence de facteurs antinucléaires. Enfin le titre des ANCA est
obtenu par dilutions successives du sérum teste. Ceci n'est toutefois pas d'un
intérêt majeur dans la mesure oú les taux les plus élevés dépassent rarement
l/128e et oú la technique d'IFI n'est pas suffisamment precise pour qu'une
variation d'une dilution puisse avoir une signification quantitative.
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2, Nature des antigènes rgçpnnyis pgr les ANCA
L'existence de deux types de fixation des ANCA en IFI donne à prévoir
que ces autoanticorps reconnaissent au moins deux antigènes distincts dont la
repartition dans le cytopiasme des polynucléaires est différente dans les
conditions de fixation par (álcool) utilisées. Deux antigènes principaux ont été
identifies. II s'agit d'enzymes lysosomiaux contenus dans Ies granules
azurophiles (également nommés granules primaires ou alpha) des
neutrophiles et des monocytes. Les granules sécondaires (également nommés
granules spécifiques) ont un contenu tres different (Tableau 2).
2a. Proteinase 3(PR-3)
L'antigene reconnu par la grande majorité des c-ANCA a été localise
dans les granules primaires (ou azurophiles) alors qu'il est absent des autres
compartiments cellulaires des polynucléaires (notamment des granules
sécondaires, de la membrane ou du cytosol). Cet antigène après extraction des
granules primaires et immunoprécipitation par les c-ANCA correspond à une
protéine de poids moléculaire de 29 kDa, liant le di-isopropyl-fluorophosphate,
c'est-à-dire ayant un site enzymatique à serine du type trypsique [8]. Cette
protease à serine de 29 kDa est identique à la protéinase-3 décrite en 1988 par
<ao [9,10]. Toutefois une certaine confusion persiste, car le terme de
protéinase-3 avait été initialement donné en 1978 par Baggiolini [11] à un
enzyme protéolytique des granules primaires. Ce dernier est peut-être different
de celui isole par Kao. Quoiqu'il en soit 1'antigène reconnu par les c-ANCA est
bien identique à celui décrit par Kao [10] et sera done appelé ici protéinase-3
(PR-3) sans toutefois préjuger de modification éventuelle de la nomenclature.
La sequence NH2 terminale a été établie [10,12].Elle est quasiment identique à
la sequence de rAGP7, une protease à serine des granules primaires,
récemment décrite [13] et à celle de la myeloblastine [14], une protease
impliquée dans la différenciation des cellules myéloídes. II est vraisemblable
que ces proteases (PR-3, AGP7, myeloblastine décrites indépendamment sont
une seule et même protéine.
La proteinase 3 (PR-3) est un enzyme protéolytique puissant, clivant
1'élastine et 1'hémoglobine et induisant après injection chez le hamster un
emphysème extensif [9]. Elle est presente dans les neutrophiles et les
monocytes mais absente des basophiles. Cette dernière particularité a permis de
développer un test de detection avec des cellules de leucémies myéloídes
chroniques [15]. La PR-3 est libérée par la cellule après dégranulation en
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presence de fMLP et est detectable transitoirement à la surface membranaire
des neutrophiles.
2b. Myéloperoxydase
L'antigene principal reconnu par la majorité des p-ANCA est la
myéloperoxydase (MPO). Celle-ci est contenue, comme la PR-3, dans les
granules azurophiles [16]. Elle est responsable de 1'activité peroxydasique des
granules azurophiles. En presence d'H202, la myéloperoxydase oxyde les ions
chlore en acide hypochlorique (HOC1). Cet oxydant tres puissant, dont la
demie-vie est tres courte, joue un role bactériolytique essentiel mais est
également capable de former en presence de radicaux amines des chloramines
dont I'activite oxydante plus stable peut persister. Enfin la myéloperoxydase est
une protéine chargée capable, après sa liberation des granules, de se fixer à la
membrane des cellules (notamment des polynucléaires et des cellules
endothéliales) et d'entrainer des lésions tissulaires notamment glomérulaires
[17] comme le font également les serine proteases du polynucléaire (elastine,
cathepsine G)[18].
2ç,Lactoferrine, elastase
Exceptionnellement des anticorps diriges contre la lactoferrine (LF) et
1'élastase (HLE, human leukocyte elastase) peuvent être mis en evidence au
cours des vascularites nécrosantes. Ils correspondent alors au type p-ANCA.
Ces spécificités rares ne concernent que quelques pourcents des sérums
contenant des ANCA et ont done un intérêt plutôt théorique. En effet si 1'HLE
est contenue, comme la PR-3et la MPO, dans les granules azurophiles, la LF est
un constituant des granules spécifiques (ou sécondaires). Pour notre part nous
avons observe un cas de glomérulonéphrite necrosante et à croissants isoles et
un cas de PAN microscopique associe à des anticorps antilactoferrine isolée.
Par contre les anticorps antielastase, en I'absence d'anticorps antiPR-3 semblent
tout-à-fait exceptionnels.
2d. Autres autoantigènes
II persiste des discordances, pour certains sérums, entre la presence de cANCA à titres élevés en IFIet leur absence par test ELISA spécifique de laPR-3.
De plus, nous avons souvent observe, lors des traitements des malades atteints
de granulomatose de Wegener, une disparition des anticorps en ELISA
contrastant avec la persistance de c-ANCA detectable en IFI. Ces discordances
suggèrent qu'un autre antigène pourrait être reconnu par les c-ANCA. Enfin
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des ANCA sont presents dans le sérum de certains malades atteints de
rectocolite hémorragique. Leur spécificité, le plus souvent différente des
spécificités déjà reconnues, reste à établir.
3.Tests ELISTAen phase solide
Parallèlement à I'identification des autoantigènes cibles des ANCA, des
tests ELISA spécifiques ont été développés. Leur principe repose sur la fixation
à une surface plastique d'antigenes purifies.
Le test de detection des anticorps antiPR-3 utilise une preparation
purifiée de granules azurophiles (Figure 2) et traités dans des conditions de
detergent et de pH particulières (Triton X 100, pH 11,9). Les granules
azurophiles sont solubilisés puis le PR-3 séparée par chromatographie sur
colonne d'Orange A selon Kao [8].Cette preparation est finalement purifiée par
affinité sur une colonne d'immunoabsorbant contenant un anticorps
monoclonal de souris antiPR-3 (mAb 12.8, donné par le Dr. Goldschmeding,
Groningen). En pratique la preparation de granules azurophiles purifies est
suffisante pour le test de routine dont la spécificité a pu être assurée par la
comparaison des résultats avec ceux obtenus avec la PR-3 purifiée par les deux
étapes suivantes. Le test que nous utilisons est proche de celui décrit par
Rassmussen [19]. D'autres utilisent une preparation de PR-3 purifiée par
affinité avec des anticorps provenant d'un malade [20] ou un ELISA sandwich
à I'aide d'un anticorps monoclonal antiPR-3[21].
Pour les autres tests ELISA, la myéloperoxydase, 1'elastine et la
lactoferrine utilisées sont obtenues commercialement (Elastin Product
Company et Sigma).
Le seuil de positivité de ces différents tests ELISA pose un problème
general. La definition de la positivité reposant sur deux deviations standard
au-dessus de la moyenne inclut par definition un petit nombre de sérums
normaux comme étant positifs. La seule solution satisfaisante est I'expression
des résultats en unite arbitraire par comparaison avec un sérum standard.
Celle-ci est en cours d'elaboration à I'echelon européen, pour les anticorps
antiPR-3 et antiMPO. II sera ensuite possible de determiner un seuil de
positivité ayant une signification clinique donnée.
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4.Intérêt diagnostique des ANCA
4.1. Granulomatose de Wegener
Les ANCA ont été initialement observes dans le sérum de malades
ayant une infection virale [1] ou atteints de glomérulonéphrite associée à une
vascularite [2]. Leur intérêt diagnostique et évolutif dans la granulomatose de
Wegener (GW) a ensuite été reconnu [3] puis confirme par différents groupes
[20,22,23]. Les ANCA detectes dans le sérum des patients atteints de GW sont
en majorité diriges contre la PR-3 et ont une distribution du type c-ANCA.
Leur valeur diagnostique, à la fois en terme de sensibilité et de spécificité, a été
clairement établiê [20,25]. Cependant un certain nombre d'authentiques GW
s'accompagnent d'anticorps antiMPO du type p-ANCA. Leur pourcentage varie
de 20% [24]à 40%dans notre série de sérums étudiés consécutivement en 19891990 (presente dans la Figure 3). Globalement, la presence d'un des deux
autoanticorps (PR-3ou MPO) est observée dans plus de 90%des cas. Dans notre
série cette positivité n'est que de 80% mais il est vraisemblable qu'un certain
nombre des sérums étudiés aient été prélevés après le début du traitement.
4.2.Vascularites systemiques
La presence d'ANCA chez des patients atteints d'autres formes de
vascularites systemiques a rapidement remis en cause la spécificité pour la GW
et a conduit à envisager des mecanismes comparables pour ces différentes
affections. La classification des vascularites systemiques n'est actuellement pas
parfaitement claire [25,26]. il est toutefois classiquement possible
d'individualiser la granulomatose de Wegener (GW), la periarterite noueuse
(PAN) et le syndrome de Churg et Strauss (SCS). D'autres formes de
vascularites systemiques, touchant également des artères de petíts et moyens
calibres, ne correspondent à aucune de ces trois entités anatomocliniques. Dans
ces cas le terme de micropériartérite [27] a été propose pour regrouper des
vascularites associant une glomérulonéphrite necrosante à croissants (GNNC)
à d'autres atteintes des vascularites systemiques. De plus des vascularites
nécrosantes du type micropériartérite sans atteinte rénale touchant différents
organes (poumons, muscle, peau, yeux, système nerveux, appareil digestif,
coeur) sont également observes. Enfin il est utile d'individualiser une forme
de vascularite necrosante limitée à la peau [28,29].
La figure 3 montre que nous détectons avec une grande frequence des
ANCA dans les micropériartérites, le SCS. Leur frequence est bien moindre
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dans la PAN macroscopique typique. Ces résultats sont comparables à ceux
obtenus par d'autres equipes [22,24].La spédficité des ANCA est indiquée dans
la figure 3. lis sont exclusivement antiMPO dans le SCS et environ deux fois
plus fréquemment antiMPO qu'antiPR-3 dans les micropériartérites. Enfin les
formes limitées à lk peau ne s'accompagnent pas d'ANCA [24].
4.3. Glomérulonéphrite necrosante et à croissants idiopathique (GNNC)
La presence d'ANCA au cours des GNNC idiopathiques isolées est
retrouvée avec une frequence d'environ 90%. Cet element constitue un
element diagnostique de poids devant une atteinte glomérulaire avec
insuffisance rénale rapidement progressive. La spécificité des ANCA est
pratiquement toujours antiMPO et principalement du type p-ANCA. Deux fois
sur 24 seulement nous avons observe une spécificité antiPR-3 (fig. 3). Une fois
enfin les anticorps étaient diriges contre la lactoferrine. Ces résultats sont
comparables à ceux observes par d'autres [6,21]. Cette association a conduit à
discuter les GNNC comme étant des formes de vascularites limitées aux
capillaires glomérulaires.
4.4.Autres affections
Des ANCA de classe IgG et de spécificité antiMPO sont observes dans le
syndrome de Goodpasture (15%). Ils sont exceptionnels au cours du lupus
érythémateux et de la maladie de Berger. lis sont absents dans le purpura
rhumatoide. Dans ces deux dernières maladies nous n'avons pas mis en
evidence d'ANCA de classe IgA. Enfin les ANCA sont absents au cours des
autres maladies glomérulaires (GEM, membranoprolifératives, infectieuses)
ou immunes (polyarthrite rhumatoide, sclérodermie).
4.5. En conclusion les ANCA ont un intérêt diagnostique certain dans les 4
affections données dans le Tableau 3. Par contre, la dichotomie initialement
reconnue entre les vascularites associées aux anticorps antiMPO (GNNC,
micropériartérite et SCS) et celles associées aux anticorps antiPR-3
(granulomatose de Wegener) se révèle seulement partielle. Si la frequence
avec laquelle ces deux types d'autoanticorps s'associent à ces quatre maladies
n'est pas uniforme, toutes les situations existent cependant. Pour cette raison,
la distinction de ces deux types d'anticorps n'a pas un intérêt décisif en soi. De
façon inattendue, il n'a pas été observe chez un même malade la presence
simultanée d'anticorps antiMPO et antiPR-3 : bien qu'associes aux mêmes
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maladies il s'excluent mutuellement chez un malade donné. Ce fait reste à
interpreter.
5.Interet évolutif des ANCA
La valeur des ANCA dans la surveillance evolutive de la GW et des
autres vascularites associées aux ANCA est encore discutée. Certes, plusieurs
auteurs ont montré que le taux des ANCA corrèle globalement avec 1'activité
de la maladie de Wegener [3,23]. Cette correlation est cependant souvent en
défaut, ce qui lui confere une valeur moindre pour un malade donné. Les
ANCA diminuent rapidement en quelques semaines après la mise en oeuvre
du traitement immunosuppresseur. Ultérieurement le risque de rechute de la
GW conduit à poursuivre de façon prolongée le traitement par le
cyclophosphamide. Ce risque persiste lors de la décroissance du traitement. Les
rechutes sont habituellement précédées d'une réaugmentation significative
des ANCA [23],sans que ce phénomène ne soit totalement spécifique puisque
il peut également s'observer lors d'une infection bactérienne surajoutée ou
sans reprise de I'activite clinique lors notamment d'une modification du
traitement immunosuppresseur. Dans une étude prospective contrôlée, il a été
établi que la reprise du traitement lors de la réascension des ANCA permettait
la prevention des rechutes [30].
6. Role possible des ANCA dans les vascularites systemiques et les
GNNC
Le dépôt tissulaire et vasculaire de complexes immuns a été I'hypothese
généralement admise [25] pour expliquer les lésions observées dans les
vascularites nécrosantes et plus particulièrement dans la GW. Cependant il
n'existe généralement pas d'immunoglobulines détectables dans cette maladie
[31]. Le role d'autoanticorps diriges contre des enzymes lysosomiaux des
cellules myéloídes est suggéré par leur association étroite et leur correlation à
1'activité dans la GW. Le role déclenchant d'infections (notamment des voies
aériennes supérieures) semble acquis et celui-ci est conforte par I'effet favorable
du co-trimoxazole dans la prevention des rechutes de la GW. L'infection
entraine une activation locale et une liberation des enzymes lysosomiaux des
polynucléaires. La presence d'autoanticorps peut alors entrainer une puissante
activation des polynucléaires avec liberation de radicaux oxygénés [32] dans la
mesure oú les neutrophiles préactivés expriment temporairement les
antigènes (PR-3et MPO) à leur surface.
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Indépendamment de ce mécanisme, des cellules T sensibles à ces
antigènes ont été mises en evidence. Elles pourraient expliquer une
proliferation lymphocytaire T locale en presence des antigènes et la formation
de granulomes.
k

Enfin des reactions non spécifiques, indépendantes des lymphocytes T,
pourraient prendre place. En particulier la connaissance recente des
mecanismes d'adhesion des neutrophiles aux cellules endothéliales permet de
proposer I'hypothese selon laquelle I'activation des neutrophiles par les
ANCA conduirah à l'expression accrue des ligands des molecules d'adhesion
des cellules endothéliales et ainsi à une infiltration des parois des vaisseaux.
Pour être précisées toutes ces hypotheses nécessitent d'autres études chez
I'homme ainsi que le développement de modeles animaux encore absents.
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Type de fixation en
IFI

Antigène le plus
souvent en cause

c-ANCA

Classique ou
cytoplasmique

Protéinase-3

p-ANCA

Périnucléaire

Myéloperoxydase

Tableau 1.Npmenclature des ANCA selon le type de fixation en IFI.

Granules azurophiles
(primaires)

• Elastase
• CathepsineG
• Proteinase 3
• Myeloperoxidase

Granules spécifiques
(sécondaires)

• Collagenase
• Lactoferrine
• Vit B12binding protein

Tableau 2.Constituants des granules des polynucléaires humains
(liste limitative)

• Granulomatose de Wegener
• Micropériartérite
• Syndrome de Churg-Strauss
• GN nécrosantes à croissants

Tableau 3. Maladies fréquemment associées aux ANCA
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cANCA

pANCA

Figure 1. Representation schématique des deux types de fixation des ANCA en
immunofluorescence indirecte :c-ANCA (cytoplasmique) et p-ANCA
(périnucléaire).

Membrane

a granules
DISRUPTION
(Nitrogen cavitation bomb)

CENTRIFUGATION
(Peroll gradient)

Figure 2-Preparation des granules azurophiles des neutrophiles. Les
polynucléaires neutrophiles sont détruits dans une bombe à cavitation.
Les granules sont ensuite purifies sur un gradient de densité
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(Percoll).
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Figure 3.Frequence et spécificité des ANCA au cours de la granulomatose de
Wegener, de la periarterite microscopique (mPA), des GN nécrosantes à
croissants (RPGN), du syndrome de Churg et Strauss (CSS),de la
periarterite noueuse (PAN), du syndrome de Goodpasture (aGBM), du
lupus érythémateux (SLE),de la maladie de Berger (IgAN) et du purpura
rhumatoide (HSP). Chaque colonne represente 100% des sérums étudiés.
Lenombre de sérums étudiés pour chaque maladie est indique en bas
de chaque colonne.
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MRJ.3

Estudo morfofuncional do intestino delgado nos reumatismos
inflamatórios.
A.Vasconcelos Teixeira

A finalidade deste trabalho foi ade investigar o envolvimento
do intestino delgado nos reumatismos inflamatórios:artrite reumatóide, lupus eritematoso disseminado,esclerose sistémica.
Realizou-se oestudo funcional emorfológico do intestino delgado em 42doentes assim distribuídos:artrite reumatóide (AR),22
doentes; lupus eritematoso disseminado (LED), 10doentes;esclerose sistémica (ES),10doentes.
O estudo funcional foi feito através dos testes da absorção irjtestinal: D-xilose, Schilling eVan Kamer.
0 estudo morfológico, por microscopia óptica (MO)e microscopia
electrónica (ME),foi realizado em material de biópsia jejunal.
0 quadro clínico do comprometimento do intestino delgado porestasdoenças foi geralmente pobre.33%dos doentes com conectivites tinham diarreia: 5com AR, 3com LED e 6com ES.
0 estudo funcional demonstrou, todavia,aexistência de má absorção apesar da escassez de sintomatologia clínica, assim confirmando asuspeita de aausência de diarreia não excluir aexistência de má absorção.
No LED ena ESencontrou-se amaior frequência de resultados anormais pelo teste da D-xilose. Ao contrário,na AR, amaior frequência de anormalidade foi revelado pelo teste de Van Kamer.
O estudo morfológico revelou as seguintes alteraçSes estruturais:
1)Alteração da arquitectura vilositária eespessamento das membranas basais epitelial evascular.
2)Alterações vasculares (LED)
3)Alteração das células musculares lisas (ES)
Sugere-se uma patogénese imunológica para as alterações morfofuncionais do intestino delgado em doentes portadores das patologias
estudadas.
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MRI.1

CERVICALGIAS

A.MonteirodeLacerda

O A.canecaporsalientara incidênciadascervicalgias,osseusaspectos
invalidantes,repercussão socio-económica e a importância do diagnostico
diferencial.

Faz uma análise fisiopatolcxjica das estruturas que despertam a dor e
enumera em seguida as principais etiologias das cervicalgias. Destaca
a espondilodiscartrose, as doenças esteo-artríticas, os processos
infecciosos e metabólicos bem como a patologia tumoral e malformativa.
Refere ainda a patologiatraumática e tece algumas considerações sobre
patologia muscular e arterial nomeadamente o torcicolo e a dissecção
daartériavertebral.

Passa a analisar a clínica con destaque para as características da dor
easprincipaisalteraçõesencontradasnoexameneurológico.

Valorizaosdiversosexamescomplementarese terminadiscutindoasvárias
medidasterapêuticas.
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MRI.2

NEUROLUPUS

J . A . Melo Gomes *

* Reumatologista. Responsável pela Unidade de Reumatologia
do Hospital Militar Principal.Médico da Consulta de Reumatologia
Pediátrica do Instituto Português de Reumatologia. Reumatologista
Consultor do Serviço de Pediatria do Hospital Distrital de Faro.

0 lupus eritematoso sistémico (LES) é uma doença
multissistémica, que pode atingir praticamente todos os orgáose
1
sistemas doorganismo, com expressão clínica variável.
0 sistema nervoso (SN)pode também ser envolvido de forma
muito variada no LES,aceitando alguns autores que entre 60a70%
dos doentes sofram de uma ou rnais manifestações neuropsiquiátricas durante o curso clínico da doença2•3.
Nos últimos anos tem-se vindo areconhecer que oNeurolupus,
náo só se tem tornado mais frequente, como também constitui actualmente um dos principais marcadores de prognóstico da doença,
bem como uma frequente causa de internamento dosdoentes com
LES"•».
Em estudos de causas de mortalidade no LES3 oNeurolupus é
considerado responsável por cerca de 20"o dos óbitos e, na
experiência pessoal do Autor4, quantificada durante um ano num
Hospital Central de Lisboa, (Quadros I, II e III), é também o
principal motivo de internamento dos doentes com LES.
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QUADRO I
Casuística pessoal— Out./85 a Out./86
Internamento Núcleo de Reumatologia H.S.M.
(8-10 camas: 132 doentes/1 ano)
L.E.S.= 12 doentes
Idade Sexo
56
28
59
35
31
20
19
62
19
36
21
12

F
F
F
F
F
F
M
F
F
M
F
F

Causa de Internamento

Neurolupus

TP
Vasculite
Ulcera gástrica
Infecção urinária
GMNPD
Pericardite
Poliartrile
Exacerbação tES
SCO/GMN PD
SCO/Vasculite
HTA/Vasculite
SCO/Depressão

_
—
—
—
—
—
—
+
+

—
+

"QUADROllj
Casuística pessoal- Out./85 a Out./86
Apoioreumatológico adoentesinternados noH.S.M..
(12 meses=82 doentes assistidos)
Neurolupus

Idade Sexo Causa de Internamento
33
10
42
6
22
14
33
19
29
58
13

F
M

Depressão/SCO
Vasculite/Convulsões
Derrame pleural
Convulsões/IRC/HTA
Poliartrite/F. Raynaud
Cefaleias, tonturas, vómitos
Trombocitopénia
Exarcebaçâo LES
Poliartrite
Convulsões/SCO
Convulsões/SCO/Poliartrite

+
+

—
+

—
+

—
—
—
+
+

3/12
(Legenda:
/flC=Insuficiência renal crónica; restante igual ao
Quadro II.)

QUADRO III
Casuística pessoal— Out./85 a Out./86
Doentes com L.E.S. internados no H.S.M.
Número Idade(M)
23

29.a

Sexo
3M/20F

Internamento
por neurolupus
9/23 (39%)
( 1 . ' causa)
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Sàomuito variadas as manifestações possíveis do LES ao
nivel do sistema nervoso (SN), estando noQuadro IV indicadas as
formas mais comuns de envolvimento deste sistema noLES.
Quadro IV -Principais formas clinicas de
envolvimento do Sistema Nervoso no LES
v

Depressão
Ataxia cerebelar
Sindrome cerebral orgânico Coreia
Psicose
Mielite transversa
Convulsões
Meningite asséptica
Hemiplegia
Neuropatia periférica
Paraplegia
Neuropatias de compressão
Lesões de nervos cranianos
Adaptado de Hughes GRV

Os síndromes depressivos sào comuns 6 , sendo por vezes
depressões orgânicas, associadas a outras manifestações
neurológicas do LES (como o síndrome cerebral orgânico e as
psicoses), enoutros casos depressões reactivas, fáceis de-compreender atendendo às alterações da qualidade de vida que a
doença easua terapêutica originam.
As psicoses, com síndromes psicóticos muito variados e,por
vezes, modificando-se ao longo do tempo no mesmo doente, são
também comuns 6 , podendo ser de causa funcional, orgânica ou
iatrogénica7 (corticoterapia em doses altas), embora na maioria
dos casos a causa seja orgânica8. Quando constitui a forma de
apresentação, estes doentes sào por vezes internados em Hospitais
psiquiátricos até que o aparecimento de outras alterações
clínicas permita evocar odiagnóstico correcto1.
O sindrome cerebral orgânico (SCO) é uma manifestação
clínica frequente, que atinge 20 a 30%dos doentes, de início
habitualmente agudo, caracterizandose por desorientação no tempo
e no espaço,ealterações da memória, da ideação eda capacidade
de cálculo. Acompanha-se frequentemente de psicose e/ou de
convulsões, bem comode depressão orgânica, sendo todas estas
manifestações clínicas,embora graves,potencialmente reversíveis
na sua totalidade ou em parte1>2 • 9, pelo que a sua terapêutica
adequada adquire particular importância.
Esta alteração difusa do SNC, com possibilidades de
recuperação acurto ou médio prazo (embora seja frequenteresultar como sequela diminuição variável da capacidade intelectual),
reflecte a existência de uma alteração multifocal eextensa das
funções neurológicas, nâo sendo facilmente explicável pela
presença de fenómenos de vasculite (que originaria sinais
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neurológicos mais focais,enào se confirma em estudos anatomopatológicos do SNC destes doentes 1 0 ).
Torna-se mais fácil asua compreensão pela existência de
auto-anticorpos
(Ac) contra determinantes antigénicos das
membranas celulares - como os Ac anti linfocitários e antineuronais11, os Ac anti-fosfolípidos eanti cardiolipina12(estes
últimos associam-se com os abortos de repetição e as tromboses
venosas e arteriais,podendo estas originar também enfartes
cerebrais)- edos Ac anti-proteína P-ribosóinica13 , presentes no
liquido cefalo-raquidiano de doentes com LES e psicose orgânica.
A interacção destes Ac corn os seus antigénios pode originar
lesões das células alvo e/ou vasculares,por vezes muitodifusas,
mas que nâo sedevem a fenómenos de vasculite propriamente dita.
As restantes manifestações clinicas
(Quadro
IV),
nomeadamente
as
alterações da motilidade
(hemiplegia,
paraplegia), da coordenação motora (ataxia, coreia, hemibalismo)
e sensitivo-rnotoras (lesões dos nervos cranianos, mielite
transversa, neuropatias periféricas), são causadas por lesões
neurológicas focais, geralmente devidas a fenómenos de vasculite
mediada por complexos imunes, ou por oclusões vasculares
motivadas pela coagulopatia lúpica2.
As neuropatias de compressão sàobastante mais raras que na
artrite reumatóide, facto devido à menor gravidade e duração
habituais dos fenómenos inflamatórios articulares e periarticulares noLES.
A meningite asséptica pode ser causada pelo LES, mas a
iatrogenia pode também ser asua causa, sendo o Ibuprofen um dos
medicamentos causadores desta manifestação neurológica em doentes
com LES, razão pela qual este fármaco náodeve ser utilizado no
tratamento da poliartrite lúpica. Também a azatioprina pode
causar esta manifestação, embora raramente. Como é óbvio, o
grande problema clinico num doente com LES emeningismo éo
diagnóstico diferencial com ameningite bacteriana, aqual tem um
tratamento totalmente diferente , podendo ser fatal se náo fôr
diagnosticada e tratada precocemente.
Além de causadas pela própria actividade da doença, as
manifestações do SNC em doentes com LES podem também ser
secundárias aoutras causas 7 .Dentre estas mencionarei as devidas
à insuficiência renal crónica com urémia (cefaleias, confusão,
náuseas,insónias,convulsões,coma,polineuropatia), as devidas à
hipertensão arterial (cefaleias,confusão mental, convulsões,
diminuição da acuidade visual, lesões focais,coma), asdevidas às
infecções do SNC (meningismo, convulsões, coma) eas iatrogénicas
(além da meningite asséptica, já referida, secundárias à corticoterapia, que pode causar psicose,euforia, depressão e
insóniao).
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Embora tenham correlacções comprovadas com
outras
manifestações clinicas da doença, os anticorpos anti-ADN eocomplemento sérico nâo têm utilidade para a monitorização
laboratorial dos doentes com neurolupus7.
Nâo sendo úteis para o seu diagnóstico, os Ac antilinfocitários, anti-fosfolípidos, anti-cardiolipina e antiproteína Cribosómica (quenamaior parte dos casos não estão
disponíveis no nosso País) têm a importância, que atrás jáfoi
2
referida, na patogenia do neurolupus.
Quanto ao estudo do líquido cefalo-raquidiano (LCR), a sua
pressão é habitualmente normal, sendo frequente uma moderada
pleocitose eo aumento da concentração das proteínas7. O estudo
do complemento no LCR permitiu detectar uma diminuição da
concentração do Ci durante os episódios de neurolupus 14 ; é importante contudo referir que os níveis de C4 normais no LCR sào
entre 1/200 e 1/300 dos observados no soro 1 , razão pela qual os
métodos usuais para dosear esta fracção do complemento
sérico,
nomeadamente a imunodifusâo radial, não têm qualquer utilidade
para o estudo do liquor destesdoentes.
O electroencefalograma (EEG) revela alterações frequentes no
LES, asquais porém nâo têm correlação significativa com as
exacerbações clínicas da doença, nomeadamente noque se refere às
manifestações neurológicas7. 0padrão electroencefalográfico mais
comum éconstituído por um aumento difuso da actividade de ondas
lentas.
A angiografia clássica, além de ser um método cruento, em
regra sópermite confirmar oclusões de grandes vasos,nos casos em
que as alterações neurológicas clinicamente detectáveis jáos
sugeriam7.
Os
estudos
cintigráficos
apresentam
resultados
contraditórios7, parecendo ser o Oxigénio-15 o único radioisótopo arevelar alguma utilidade 13 . Ométodo contudo nâo tem
sido muito utilizado devido à dificuldade em obter este
radionuclido.
A tomografia axial computadorizada (TAC) é um método incruento que tem uma boa correlação com o neurolupus 16 . A
alteração mais frequentemente detectada pela TAC éa atrofiacortical difusa, aqual écontudo frequente no LES independentemente
da existência de manifestações neurológicas
e/ou
da
corticoterapia17, enquanto que os enfartes eashemorragias sâo
maisraros.
A ressonância nuclear magnética (RNM) revela-se também um
meio bastante útil para a avaliação da doença lúpica neuropsiquiátrica aguda, sendo bastante mais sensível que a TAC 1 8 ,
pois permite a detecção de zonas de edema focal, por vezes
responsáveis por alterações clínicas tais como as cefaleias,
convulsões e síndroma cerebral orgânico. Estas alterações podem
ser completamente reversíveis com acorticoterapia enérgica, em
altas doses,não sendo visíveis na TAC 1 8 .
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Contudo, o elevado custo da RNM e as características
económico-sociais do nosso País, levam-nos a apenas indicar aRNM
nos casos de suspeita de Lupus do SNC em que a TAC náo tenha
revelado alterações e em que seja importante tomar uma decisão
terapêutica urgente (aqual não deve nunca ser atrasada pela
eventual dificuldade em efectuar aRNM).
Ainda sobre os exames úteis para o diagnóstico de
neurolupus, nâo queria deixar de referir um que é incruento, de
baixo custo, epode ser feito àcabeceira do doente.Trata-se da
fundoscopia, aqual pode permitir detectar fenómenos de vasculite
retiniana, que podem preceder, de semanas ou meses, o início de
manifestações neurológicas graves do LES 1 9 .

TRATAMENTO DO NEUROLUPUS
O tratamento do neurolupus depende obviamente do tipo eda
gravidade do envolvimento do SNC, devendo ser enérgico no inicio
das manifestações clínicas e retirado progressivamente logo que o
estado
do
doente
o
permita,
devido :aos efeitos
secundários,potencialmente fatais, que muitos dos medicamentos
utilizados podem provocar.
Nâo existindo estudos controlados sobre a terapêutica das
várias formas de neurolupus, em parte devido à gravidade da
situação que os dificulta bastante, as opções terapêuticas
dependerão em grande parte da experiência domédico edos métodos
de tratamento aque ele tiver acesso.
A inexistência dos estudos controlados atrás referidos leva
a que a terapêutica do neurolupus tenha escassa base cientifica
sólida, valendo-se de princípios empíricos que se têm revelado
úteis 20.
De fundamental importância é o diagnóstico correcto das
manifestações neurológicas secundárias - nomeadamente a encefalopatia hipertensiva, as infecções do SNC e as iatrogénicas asquais carecem de uma orientação terapêutica completamente distinta.
Os
anti-depressivos,
os anti-convulsivantes e os
neurolépticos devem ser utilizados sempre que estiverem indicados, podendo por vezes ter um importante efeito "poupador de
corticosteróides".
Os anti-hipertensivos eos antibióticos podem, como éóbvio,
ter um papel importante na terapêutica quando as alterações
neurológicas sâo secundárias àhipertensão arterial ou a infecção
do SNC, respectivamente.
Quando as manifestações clínicas sâo graves, nomeadamente
quando estão presentes o síndrome cerebral orgânico, com ou sern
psicose e/ou convulsões, acidente vascular cerebral ou mielite
transversa, é fundamental autilização de medidas terapêuticas
mais agressivas3, que obrigam a internamento hospitalar, eque
passo aenumerar.
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1)CORTICOSTERÓIDES -Podem ser utilizados em terapêutica
diária, por via oral ou endo-venosa, preferencialmente em tomas
divididas (2a4/dia,de acordo com agravidade da situação), nas
doses de 1a 2mg/Kg de peso corporal/dia. De salientar que, sea
opção fôr por uma administração "per os", os medicamentos devem
ser tomados na presença do médico ou da enfermeira pois as
alterações neuro-psiquiátricas destes doentes assim o exigem.
Outra alternativa será aadministração de megadoses de Igde
Metilprednisolona em três dias consecutivos, a chamada
terapêutica com "pulsos"deMetilprednisolona ou "pulsoterapia",
que exige uma monitorização clínica e laboratorial cuidadosa
pois, além de muitos outros efeitos secundários possiveis, pode
provocar crises convulsivas generalizadas, alterações hidroelectrolíticas, crises hipertensivas e arritmias cardíacas
graves 2 •.
2! IMUNOSSUPRESSORES -Quando agravidade das manifestações
clínicas sugere aperspectiva da utilização de corticosteróides
em doses elevadas, por períodos muito prolongados, podendo assim
originar efeitos secundários de tal forma importantes que passam
a constituir um.marcador de prognóstico vital mais importante que
a própria doença, torna-se lícito utilizar imunossupressores, com
o objectivo de reduzir, com vantagens terapêuticas, asdoses da
corticoterapia.
Embora a azatioprina tenha também sido utilizada na
terapêutica do neurolupus, aciclofosfamida parece seractualmente o imunossupressor de escolha para esta situação clinica 20 .
A ciclofosfamida pode ser administrada por via oral, em
doses de 2 a 3 mg/Kg de peso corporal/dia, ou por viaendovenosa, em "pulsoterapia", nasdoses de 500 a lOOOmg/m2 de
superfície corporal (2a 3administrações, com 2a 3dias de intervalo entre elas, de acordo com a resposta terapêutica e a
tolerância do doente). Qualquer que seja o esquema terapêutico
utilizado, é fundamental ocontrole laboratorial diário e assegurar uma adequada hidratação dos doentes,de forma amanter um
bom débito urinário eprevenir acistite hemorrágica, uma das
múltiplas acções acessórias graves que a ciclofosfamida pode
provocar.
Estes doentes devem ser submetidos acuidados especiais de
enfermagem, incluindo um ambiente isolado, de forma aprevenir,
na medida do possível, as temíveis infecções em hospedeiro
imunologicamente comprometido (quer pela terapêiítica, quer pela
própria doença).
3) PLASMAFERESE - A plasmaferese éum importante meiode
remover fisicamente os complexos imunes circulantes, assim como
os auto-anticorpos, que tem como consequência uma melhoria
clínica rápida, embora de curta duração, de algumas manifestações
clínicas graves-,do LES,entre asquais se conta o neurolupus 22 .
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Devido àcurta duração do efeito terapêutico das plasmafereses, estas devem ser associadas àutilização decorticosteróides e/ou imunossupressores (ciclofosfamida), de forma aque
possam manter-se asmelhorias fugazes devidas àplasmaferese 22 .
Como é evidente., autilização deste método de forma eficaz
só épossivel se ele puder ser efectuado no Hospital em que o
doente está aser tratado e, além disso, se houver possibilidade
de assegurar substituições de 1,5 litros de plasma (nomínimo) em
cada sessão, e fôr possivel aprogramação de 3 sessões para a
primeira semana de plasmaferese 22 .
4) Imunoglobulina humana endovenosa em altas doses -AIg
Humana endovenosa em alta dose (500 a 1000mg/Kg/dia, durante 1-5
dias) pode também ser utilizada na terapêutica das manifestações
mais graves do Neurolupus. Com efeito, embora náo esteja comprovado o efeito benéfico que a saturação dos receptores Fc do
sistema macrofágico-fagocítico (eoutras alterações...) originada
pela Ig Humana em altas doses pode eventualmente provocar na actividade da doença, oque náo restam dúvidas éque a imunidade
conferida durante cerca de 3semanas por esta terapêutica poderá
ajudar a ultrapassar a fase de imunossupressão critica que se
segue em regra ao uso de corticosteróides em doeses altas e associados a imunossupressores, cuja utilização é indispensável
nesses casos.
Éprecisamente durante estas 2-3 semanas que os doentes
podem ser alvo de infecções graves e,por vezes,fatais.
Não fosse tão elevado o preço desta terapêutica e elaestaria seguramente sempre indicada quando se utilizassem os corticosteróides eos imunossupressores em doses altas no tratamento
doNeurolupus.
A simples enumeração dos fármacos edoses utilizáveis no
tratamento das formas mais graves de neurolupus torna fácil compreender que aprópria terapêutica pode constituir um sério risco
para o doente (porvezes equiparável aoda doença) eque, por
issomesmo, estas terapêuticas só devem ser utilizadas por quem
delas eda doença tenha experiência, ou seja por Reumatologistas.
Com efeito, o grande desafio do tratamento do Neurolupus
consiste precisamente no equilibrio entre o efeito terapêutico
dos fármacos utilizados, os seus perigosos efeitos adversos ea
actividade da própria doença. Este equilibrio, por vezes bastante
difícil de obter,deve constituir o desiderato do clínico que tem
a árdua tarefa de tratar estesdoentes.
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SINDROMA DO TUNEL DO CARPO
A. Vílar-A.Teixeira-Euaénia Simões-M.Júlia Ferreira-J.Ramos
Baptista Coelho.
O Sindroma do Túnel do Carpo (STC) é um quadro r e l a t i v a m e n t e
frequente da patologia reumatológica regional.
A casuística e experiência no Instituto Português de Reuma
tologia (I.P.R.) sugeriu-nos efectuar um protocolo para determi
nar as causas mais frequentes, as patologias eventualmente c o existentes e os resultados prospectivos da t e r a p ê u t i c a .
Conhecida a associação do STC com a A r t r i t e Reumatóide
(AR) efectuamos ainda um estudo da prevalência do STC em doentes com AR segundo os critérios da A R A 1988.
A experiência com t r a t a m e n t o médico no I.P.R. levou-nos a
implementar um protocolo de avaliação terapêutica que inclui
parâmetros subjectivos e objectivos.
A sensibilidade foi graduada dè 0 a 3, a dòr muma escala ana
lógica de 0 a 10, a perda de discriminação, de força de preensão
a presença do sinal de Tinel e o tempo de aparição das disestesias c o n a manobra de Phalen f o r a m avaliadas.
O exame radiológico das mãos e coluna cervical bem como
análises bioquímicas e imunológicas f o r a m efectuadas para o diagnóstico d i f e r e n c i a l .
O E.M:G. com tempo de condução motora tío mediano, os potenciais sensitivos e velocidade de condução foram reaicttdos.
Incluiram-se nos estudos os doentes que apresentavam T.R. superiores a 4.0 mseg. e T.S. superiores a 3.5 mseg..
Excluiram-se os casos com alteração do E.M.C, ou a m i o t r o fias c l i n i c a m e n t e evidentes.
A t e r p ê u t i c a consistiu na imobilização durante 48 h após a
injecção local de um corticosteroide de acção prolongadaíBetametasona) repetida com 15 dias de intervalo no máximo de 3 i n jecções de acordo com a resposta clinica avaliada pelos c r i t é rios clínicos e ainda pela avaliação do doente em 4 graus.
Dois meses após o f i n a l da terapêutica os doentes f o r a m novamente reavaliados clinicamente efectuaram novo EMG com
estudo da condução do mediano.
Estes resultados f o r a m considerados a curto e médio prazo,
decorrendo ainda a avaliação a longo prazo com um máximo de
6 anos. Nos doentes com AR clássica ou definida os A . A . apresentam os resultados do estudo da prevalência do sindroma do
Túnel Carpo. Apresentam e discutem o conceito de canal e s t r e i to como factor coexistente e corresponsavel, e descrevem os r e resultados prévios obtidos no decorrer deste p r o t o c o l o .

MRMP.2

PSORIASE E DOENÇA REUMÁTICA
Domingos Araújo
Unidade de Reumatologia do H.S.João.Porto.
Estudos epidemiologicos,clinicos,radiologicos
e imunogenéticos permitiram demonstrar a existência de uma entidade clínica individualizada,
caracterizada pela presença de artrite associada apsoríase cutânea e ausência de factor reumatóide. Regra geral,a psoríase precede o apate
cimento da artrite;no entanto,em 10%doscasos o seu aparecimento é simultâneo eem 15%as
manifestações articulares antecedem as lesões
cutâneas.Mol1 eWright definiram 5grupos de
envolvimento articular;no entanto,diversos auto
res têm salientado aexistência de subgrupos nõ
denominado grupo espondi1ítico.A etiopatogenia
da artrite psoriática é,ainda desconhecida.
Factores genéticos,imunológicos e ambienciais
têm sido referidos como importantes nodesenvolvimento da doença.Vários antigénios de histocompatibilidade-HLA Al.B13.B17,B27,BW38,CW6,DR4,DR7,
apresentam uma maior prevalência na psoríase e
artrite psoriática.0 componente imunológicotem
sido objectivado pela presença de níveis elevados de imunoglobulinas,complexos imunes circulantes e antiglobulinas IgG.As recentes descrições do aparecimento ou da exacerbação da psoríase e da artrite em doentes infectados com
o virus da imunodeficiência humana poderão contribuir no futuro par? oesclarecimento dosmecanismos patogénicos.0 tratamento da psoriase
e da artrite psoriática deve ser seleccionado
segundo cada caso individual.A fotoquimioterapia (PUVA),os retinoides,a ciclosporina A temse revelado eficazes no tratamento de psoriases
graves associadas ou não aartrite.A vitamina
D e inibidores selectivos da 5-lipoxigenase
usados topicamente poderão num futuro próximo
revelarem-se alternativas eficazes no tratamento das lesões cutâneas.
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MRMP.3

MANIFESTAÇÕESCUTÂNEASDAARTRITE
REUMATÓIDE
AnaAggWÇgo TçíXÇJVe, - InstitutoPortuguês
deReumatologia-Lisboa
Aslesõescutâneasmaisespecíficas e
frequentesdaArtriteReumatóide sãoosnódulos sub-cutâneos (cercade 20$ ).Outras
formasdeexpressão cutânea de vasculite
podem também fazer partedo envolvimento
extra-articular da doençanomeadamente infartos peri-ungueais, infartos digitais,
ulcerascutâneas,erupções cutâneas, piodermagangrenoso,gangrenaperiférica,etc.
EstasmanifestaçSes extra-articulares
estãohabitualmente associadasàseveridade
e actividade dadoença, &presençade imunocomplexoscirculantes,ahipocomplementémiaeàdeposiçãodeconstituintes docomplemento eimunocomplexos naspequenasarteríolas»
Podemtambém associar-sefenómeno de
Raynaud,eritemapalmar, atrofia cutânea,
manifestações iatrogénicas,etc.
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MRMP.4

ManifestaçSes CutâneasdasDoençasReumáticas Juvenis

J.A.MeloGomes

* Reumatologista. Major Médico. Responsável pela Unidade de
Reumatologia doHospital Militar Principal. Consultor doServiço
de Pediatria do Hospital Distrital de Faro. Consulta de
Reumatologia Pediátrica doInstituto Português deReumatologia.

Se aceitarmos como correcta a afirmação dePhilipHench
quando disse que "a mao é o cartão de visita do doente
reumatóide",poderemos também facilmente concordar queapeleéo
cartão devisita dodoente comdoença dotecidoconjuntivo.
Particularmente na criança, naqual areactividade cutânea
é, em geral, mais marcada que no adulto, as manifestações
cutâneas podem ser um precioso auxiliar diagnóstico, quando
devidamente integradas no respectivo contexto clínico.
No QUADRO I estão indicadas algumas das algumas das
situações clínicas dequemeocuparei emmaisdetalhe, bemcomo
asalterações cutâneasmais características decada umadelas ea
importância relativa da histopatologia cutânea para o seu
diagnóstico.
QUADRO I - Doenças juvenis dotecido conjuntivo emqueas
alterações cutâneaspodem sugerir odiagnóstico
Doença

Alterações cutâneas

Histopatologia

A.C-.J.

Exantema fugazmacular róseo

L.E.S.

Exantema facial ("asa deborboleta") +/Alopecia difusa; Fotossensibilidade

Esclerodermia

Fenómeno deRaynaud;Edema/esclerose

Dermatomiosite

Eritema palpebral "heliotrópico"
Calcificações
Panarterite nodosa Nódulos sub-cutâneos dolorosos
Livedo recticularis
Purp.Schõnlein-Henoch
Purpura palpável
Febre Reumática

+/+/+++
+++

Eritema marginado
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Artrite Crónica Juvenil (ACJ)
A ACJ é aartropatia crónica mais frequentena infância1,
sendo responsável por importantemorbilidade nestegrupoetário.
Classicamente aACJ sub-divide-se em três formas de início
distintas1,asaber:
1) Forma deinícj.oSISTÉMICA (20-30%dos casos), caracterizada
clinicamente por febrealta intermitente(100%), exantemamacular
eritematoso fugazoumaispersistente(80%), hepatosplenomegalia
(60%), adenomegalias (60%), e serosite (30%), sendo as
manifestações articulares de inícioausentes (30%doscasos)ou
pouco importantes eobscurecidas peloexuberante quadro clínico
extra-articular.
25 Forma de início POLIARTICULAR (30-40%dos casos), emquea
clínica édominada plea poliartrite (com 5ou mais articulações
atingidas nosprimeiros meses dedoença), com escassas ounulas
repercussõessistémicas.
3)Forma deinícioOLIGOARTICULAR (40-50%dos casos), emque4ou
menos articulações estãoenvolvidas nos primeiros 6 meses de
doença, sendo asmanifestaçSes extra-articulares'mais comunsas
uveítes (aguda nas formas tardias com predomínio do sexo
masculino; crónicas nas formasprecoces emquepredomina osexo
feminino).
0 exantema cutâneo tipico da forma sistémica de ACJ2
caracteriza-se porsermacular oumaculo-papular, geralmentenão
pruriginoso,embora por vezes opossa ser,decorróseaasalmão,
surgindoou acentuando-se de forma nítida durante os picos
febris. Esta última característica éimportante pois, apesarde
muito evidente na criança febril,oexantema porvezesdesaparece
completamente nosperíodos deapirexia, oqueacontecehabitualmente durante uma parte dodiapois afebreé caracteristicamente
intermitente. Um banho mais quente ouumatrito cutâneomais
forte (fenómeno deKoebner)podem também ajudar a desencadear o
exantema.
Embora seja mais frequente no troncoenosmembros,afaceé
também muitas vezesatingida3.
Este exantema épraticamente exclusivo da forma sistémica3.
Quando surge nas outras formas de início, não tem as
características atrás apontadas e é quase sempre devido a
iatrogenia ouadoença intercorrente.
A importância diagnostica do exantema baseia-se nas
características atrás apontadas, dentro do restante contexto
clínico da forma Sistémica deACJ,não tendoqualquer utilidadea
biópsia cutânea.
Uma lesãomuito distinta quepodesurgir nas crianças com
ACJ poliarticular seropositiva (averdadeira Artrite Reumatóide
juvenil)sao os nódulos reumatóides, em tudo idênticos aos
nódulos reumatóides doadulto, ecujahistopatologia étípica.
Estes nódulos contudo surgem apenas em cerca de 10-20% dos
doentes com ACJ poliarticular, ou seja em menos de 10%da
totalidade dos casos deACJ.
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Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
0 LES éuma doençamultissistémica para cujapatogenia contribuem fenómenos auto-imunitários ,cujasconsequências sepodem
fazersentir aonível dosvasosdepraticamenye todososórgãose
sistemasdoorganismo4.
As suasmanifestações cutâneas sãomuito comuns (60-90%dos
casos), contudo, dentre estas, asque sao consideradas mais
características -comooexantema malar "emasadeborboleta" ea
alopecia difusa -sãobemmais raras* (20-30%dos doentes).
Outrasmanifestações cutâneas do LESsão,alem deuma grande
variedade de exantemas eritematosos, a fotossensibilidade
cutânea, olupusdiscoide, ofenómenodeRaynaud, , aslesões
purpúricas (trombocitopénicas oudepurpura "palpável") eavasculitepalmar eplantar,entreoutras.
Embora ahistopatologia apresente algumas características
próprias, não forneceaspectos patognomónicos. Mesmo osestudos
de imunofluorescência (demonstrando a presença de complexos
imunes e complemento na junçãodermo-epidérmica, nãosão tao
úteispara odiagnóstico comoasanálises imunológicas do soro
(anticorpos anti-nucleares eanti-DNA decadeia dupla).
Uma palavra apenas para oraro lupusneo-natal, síndrome
que,noque serefere àsmanifestações cutâneas,éauto-limitado,
comexpressão predominantemente cutânea (exantemas eritematosos,
que podem ser inicialmente confundidos com leso'esdeeczema), e
surgeem filhos recem-nascidos demães com LES ou de mulheres
assintomáticas com anticorpos anti-SSA (Ro)presentes nosoro6.
Além das manifestações cutâneas, os recem-nascidos com este
síndrome podem também sofrer debloqueio aurículo-ventricular
completo, por lesão dosistema cardionector, situação esta que
exigepacing cardíaco.Excluindo esta gravecomplicação cardíaca,
o síndrome éauto-limitado, não ultrapassando asmanifestações
cutâneas geralmente osprimeiros 6mesesdevida.
Todas asrestantesmanifestações cutâneaspossíveis do LES
juvenil são idênticas àsdoadulto.
ESCLERODERMIA
Também a esclerodermia tem assuasmanifestações clínicas
iniciais frequentemente aonível dapele-fenómeno de Raynaud,
edema das mãos e da face, seguidosposteriormente da fasede
esclerose cutânea -asquaisnãosão, na criança, substancialmente diferentes do que acontece no adulto, embora aforma
generalizada dadoença seja muito rara nainfância7.
Nassuas formas localizadas, mais comunsna infância - a
morfeia e a esclerodermia linear - adoença éemgeralmais
benigna,sendo asalterações queprovoca, em regra, limitadasà
peleeanexos ououtros tecidos adjacentes.Contudo,por vezesas
lesões de esclerodermia linear, podem provocar alterações
estéticas e funcionais importantes, quandoaslesões atingem a
face e o couro cabeludo (variante "encoupde sabre")ouos
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membros, onde podem originar melorreostose emarcadas alterações
funcionais do membro afectado.
Nas formas generalizadas o fenómeno de Raynaud pode preceder
de vários meses, ou mesmo anos, o aparecimento das restantes
manifestações cutâneas e sistémicas da doença.
As úlceras dos dedos, seguidas de atrofia das polpas
digitais, acompanham habitualmente a fase de estabelecimento da
esclerose cutânea. A calcinose cutânea pode também,fazer parte do
quadro clínico, integrando ou não a variante Ç R E S T
(Calcinose, Raynaud, compromisso Esofágico, eSclerodactilia,
Telangiectasias) da esclerodermia, forma mais benigna da doença.
A pele dos dedos dos doentes com esclerodermia é
caracteristicamente muito difícil ou impossível de preguear,
desde os estádios precoces da doença, facto este que associado ao
endurecimento cutâneo se denomina por esclerodactilia.
As telangiectasias (da face, tronco e membros) são mais comuns na doença do adulto.
Frequentemente a esclerose cutânea da face leva a dificuldade crescente da abertura da fenda bucal a qual, a partir de
determinada altura, nao se encerra também completamente, podendo
os dentes ficar expostos. Estas alterações graves e avançadas da
esclerose cutânea da face provocam uma perda progressiva da
mímica facial, dando aos doentes um aspecto inexpressivo
característico.

Doença Mista do Tecido Conjuntivo (DMTC)
Relativamente rara na infância, a DMTC associa alterações
típicas do LES com outras de esclerodermia, podendo alguns casos
ter evolução típica de uma ou outra destas duas doenças.
Serologicamente a caracteriza-se pela presença de Anticorpos
anti-RNP no soro, com título elevado.
Do ponto de vista cutâneo, as alteraçSes mais comuns e
características sUo o edema difuso das mãos e o fenómeno de
Raynaud, que atingem a maioria dos doentes 8 .

DERMATOMIOSITE (DM)
A Dermatomiosite (DM) é uma doença que, na infância, tem
características distintas da do adulto 9 , nomeadamente devido à
existência de fenómenos de vasculite e calcinose cutânea, inexistentes no adulto, facto que levou a classificação deste sub-grupo
como Dermatomiosite Juvenil (DMJ). Por outro lado, a DMJ nao se
associa a neoplasias (associação esta que é objecto de acesa
controvérsia na doença do adulto).
Existem várias alterações cutâneas características, tais
corno:
.Exantema facial violáceo, mais proeminente ao nível das
pálpebras superiores, que podem estar também edemaciadas, e se
acompanha por vezes de telangiectasias, chamado "heliotrópico"
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pelosautores delíngua inglesa (porteracoloraçãoda flor do
heliotrope). A localização ecoloraçãodesteexantema sãomuito
típicosdaDM.
.Nasmãossão típicas asv áreas de atrofia cutânea com
coloração eritematosa sobre as proeminências ósseas daregião
dorsal das metacarpo-falângicas, interfalângicas proximais e
interfalângicasdistais.
.Eritema etelangiectasiasperi-ungueais.
.Ulceras cutâneas vasculíticas (frequentes naaxila eprega
inguinal,na faseaguda daDMJ).
Acalcinose,por vezesmuitoextensa, surge emcerca de60%
dos casos deDMJ em regra emestádiosmaisavançados dadoença,
embora raramente possa sermuito precoce. Quando é extensa e
ocorre nos planos aponevróticos, pode provocar complicações
locaisde índolevariada, interferindo tambémadicionalmente com
a função muscular e constituindo uma importante causademorbilidade.

PANARTERITE NODOSA /Sindrome deKAWASAKI (PAN/SK)
Embora mais frequente noutrospontosdoGlobo10 queem Portugal, o SKéumavasculite necrosantequepodeser considerada
umavariante da PANinfantilpoisasalterações histopatológicas
sao indistinguíveis nestas duassituações.
As alterações cutâneas clinicamentemaisproeminentes noSK
são1":
.Exantemas cutâneosmultiformes dotronco.
.Edema durodasmãos epés.
.Eritema palmar eplantar,comdescamaçabmembranosa.
.Lábios secos,vermelhos efissurados.
.Língua "deframboesa".
.Tumefacçao dosgânglios daregião cervical commaisde 1,5
cmdediâmetro.
Estas alterações cutâneo-mucosas eganglionares, integradas
no restante quadro clínico dedoença infantil febril, deinício
agudo, ajudam apôrodiagnóstico deumasituação cuja gravidade
émarcada fundamentalmente pelo riscodeenvolvimento vasculítico
dasartérias coronárias (em 15-20%dos casos), quepodecausara
mortepor rotura de aneurismo coronário ou por enfarte de
miocárdio (estando em maior risco criançasdosexomasculinoe
idade inferior a2anos).
APAN cutânea na criança,doença bastantemaisbenigna eque
responde bem àcorticoterapia, caracteriza-se peloaparecimento,
em criança febril ecom artralgias emialgias porvezesintensas,
denódulos sub-cutâneos dolorosos, habitualmente acompanhados de
eritema cutâneo adjacente11.
Estes factosdevem orientar odiagnóstico, queseráconfirmado pela biópsia de umdos nódulos, cujoexame histopatológico
revelará aexistência depanarterite neutrofilica, com zonas de
necrose fibrinoide, envolvendo as trêscamadas deartérias de
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médio calibre. £desublinhar ofactodequeabiópsia donódulo
sub-cutâneo deveserbastanteprofunda (1-1,5cm), ecom umaárea
deincisão cutânea superficialnãoinferior a1cm2. Quando nao
são tomadosestescuidadoséfrequenteomaterialdebiópsianão
conter nenhuma artéria de médio calibre, cuja presença é
indispensável para aconfirmaçãododiagnóstico.
Maisraramente,ascriançaspodemsofrer deuma forma dePAN
sistémica, idêntica à do adulto, com livedo recticular,
hipertensão arterial,envolvimento deórgãos internos (rins,tubo
digestivo,etc.)emononevritemúltipla, cujoprognóstico émais
reservado.

Purpura deSchõnlein-Henoch (PS-H)
A P S-H éavasculite necrosantemaiscomum nainfânciano
nosso País, comooatestaanumerosa casuística publicadarecentemente porumHospital Pediátrico deLisboa12 (250casos/19801989).
As lesões cutâneas sao muito características, sendo
constituídas porpúrpura "palpável", istoé, petéquiasquetêm
algum relevoe, posteriormente, setornammaisnumerosas, confluem e formam lesões purpúricasextensase, àsvezes, verdadeiras flíctenashemorrágicas. 0sinaldolaçoéhabitualmente
positivo nestesdoentes.
Aassociação deartralgias,doresabdominais ealteraçõesdo
sedimento urinário (hematúria)tornam, fácilasuspeita clínica
do diagnóstico.
A histopatologia cutânea revelará
a
característica vasculite leucocitoclásica na derme daszonas
afectadas.
Apelepodesersededelesõesemoutrasdoenças reumáticas
juvenis,asquaiscontudosãomenosrelevantes,devido queràsua
menor frequência,quer àsuamenorgravidade.
Dentre estas referirei aFebreReumática (FR), doença cuja
prevalência temvindoadiminuirmarcadamente em todo o Mundo
Industrializado13 etambémnonosso País. Asalterações cutâneas
características (Eritema Marginado eNódulos Sub-cutâneos) eram
já rarasnosperíodos emqueaFReraumapatologia comum esão
excepcionais actualmente,devido nãosóàdiminuição donúmerode
casos da doença, mas também àacentuadamodificação dassuas
característicasclínicas13.
Nadoença deLyme14,situação clínica raraem Portugal, existem também alteraçõesclínicas características, dasquaisse
salienta oeritema migratório ("erythema migrans"), considerado
característico desta situaçãoclínica.
Algumas doenças hereditárias dotecidoconjuntivo, comoé
exemplo oSíndromedeEhlers-Danlos (SE-D), acompanham-se também
dealterações cutâneasmuito típicas, quepodemsóporsievocar
o diagnóstico. Assim, noSE-D ahiperextensibilidade cutâneae
as cicatrizes alargadas sâomuito características13.
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Num trabalho comascaracterísticas desteéimpossível contemplar exaustivamente todos os aspectos que as alterações
cutâneaspodem assumirnos reumatismos juvenis. Julgo contudo
terem sido evocadas asdoenças mais comunsemais graveseter
sidoenfatizado o auxílio que um bom conhecimento das suas
manifestações cutânes pode fornecer ao clínico encarreguedo
diagnóstico etratamentodestaspatologias.
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MRMP.5

LESYNDROME SYNOVITE,ACNE, PUSTULOSE,HYPEROSTOSE,OSTEITE (S.A.P.H.O)
BernardAMOR
Clinique deRhumatologie -Hôpital Cochin- Paris

Cet acronyme a été propose en 1987 pour presenter les résultats d'un travail coopératif de la
société Française de Rhumatologie groupant 85 observations d'acne grave avec manifestations
osseuses, de pustulose palmopiantaire avec manifestations osseuses ou articulaires, d'hyperostoses
thoraciques etd'osteomyelites multifocales.
Le but de ce travail était la recherche des Interrelations entre ces tableaux cliniques et de leur
relationavec les spondylarthròpathies. Les nombreux overlaps entre ces maladies décrites sous divers
noms ont justifié la

creation du terme SAPHO qui a aussi le mérite d'etre un bon moyen

mnémotechnique.
Les atteints osseuses sont de véritables ostéomyélites inflammatoires

dont une

hyperostose est un mode évolutif.
Selon lesiège,on accusera unehyperostose sterno-claviculaire, unespondylodiscite. L'evolution
se fait vers un bloc vertebral. Une osteite purement ostéolytique a dans un cas détruit plusieurs
hémivertèbres en 10ans.
Les anomalies radiologiques des sacroiliaques sont discutées : osteite de I'aile iliaque avec ou
sans hyperostose plus souvent quesacroiliites vraies.
Les arthrites à liquide synovial puriforme aseptique sontl'autreoriginalité deces affections.
Devant un de ces tableaux ostéarticulaires, on recherche des lésions cutanées. La pustulose
palmo-plantaire esttrês particulière maissouvent éphémère.Ellepeut êtreretrouvéeà l'interrogatoire.
Lapathogénie (malconnue) decesaffections etletraitement du SAPHOseront discutes.
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MRL.2TÍTULO:REUMATISMOS-ALGUNSASPECTOSSOCIAISDAREGIÃOAUTÕNOMADA
MADEIRA
AUTORES:ALBERTOQUINTAL*EANTÕNIOJOSÉSERRÃO**

Asdoençasreumáticastêmumelevadopesosócio-económico,motivado
pelaaltaprevalência emgruposprofissionalmenteactivos,ocasionandoum
grandeabsentismoereformasprematurasporinvalidez.
OsautoresrecorremãanálisedosboletinsdasJuntasMédicasda
RegiãoAutónomadaMadeira,dedoentescandidatosainvalidez,porcausas
osteomusculares.
De682candidatosconsideradosincapacitadosparaaprofissão,187
(27%)foram-nopordoençaosteo-tnuscular.
0 andar etáriomaisatingidofoiconstituídopelogrupoentreos50
e60anos (58%).
Asprofissõesmaisrepresentadasforamostrabalhadoresagrícolas
(49%),asbordadeiras (19%)etrabalhadoresindiferenciados (10%),sendoo
sexofemininoomaisprevalente (59%).
APatologiaosteomuscular éresponsávelpelamaioriadasincapacidadesnestaregião,compredomíniodaosteoartroseaxialeperiférica.

*ReumatologistadoCentroHospitalardoFunchal
**AssistentedeClínicaGeral-CentrodeSaúdedoBomJesus-Funchal
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MRM.1

CLINICA DAS MANIFESTAÇÕES PULMONARES DAS DOENÇAS
REUMÁTICAS DO ADULTO

J. A. Canas da Silva e António Gautier
Ao longo dos anos o envolvimento pulmonar nas doenças
reumáticas tem sido reconhecido com uma frequência crescente, provavelmente devido a uma maior precisão diagnostica
e ao facto de que a crescente e progressiva sobrevivência
nas doenças mais graves possibilita o seu diagnóstico.
Para além destes factos devemos somar a importância do
número de fármacos utilizados no tratamento das doenças
reumáticas e que sâo susceptíveis de induzir lesões pulmonares.
Tendo em atenção a relativa monotonia como o pulmão responde
às agressões, as alterações pleurais, vasculares ou parenquimatosas
sâo muitas
vezes
de difícil diagnóstico
etiológico. exigindo sobretudo a clara demonstração da nâo
interferência de outros factores patológicos de que o mais
importante é a infecção.
Revêm-se de seguida as modalidades de compromisso pulmonar
na Artrite
Reumatóide.
Espondiiartrite
Anquilosante,
Esclerose Sistémica Progressiva. Lupus Eritematoso Sistémico, Poli e Dermatomiosite, Síndrome de Sjogren, Síndrome
de Churg e Strauss e Granulomatose de Wegener.
A propósito de cada entidade clínica sâo revistos os quadros
clínicos de atingimento pulmonar. bem como a respectiva terapêutica.

* Assistente Hospitalar de Reumatologia. Hospital de Santa
Maria-Lisboa
* Especialista de Pneumologia, Hospital Egas Moniz, Lisboa.
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MRM.4

AS MANIFESTAÇÕES PULMONARES NAS DOENÇAS REUMÁTICAS
LAVADO BRONCOALVEOLAR NAS CONECTIVITES
1

A.Teles de Araújo

Nas Conectivites é frequente o envolvimento pulmonar a nível do
Interstício. A lavagem broncoalveolar é um excelente método de
avaliar os processos imunológicos e Inflamatórios que estão na
base das doenças I n t e r s t i c i a i s pulmonares. Daí a sua
aplicabilidade aestas doenças.
De facto nas repercussões pulmonares das conectivites estão
envolvidos
Importantes
mecanismos
Imunológicos
e
inflamatórios, possivelmente disparados pela activação do
macrófago alveolar pelos complexos imunológicos presentes no
local da lesão e, secundariamente pela interrelação com outras
células efectoras presentes no Interstício, nomeadamente o
linfócito, oneutrófilo eo eosinófilo.
Na nossa experiência a lavagem broncoalveolar é, em regra,
realizada num sub-segmento do lobo médio e, nestes doentes
encontramos, em geral, uma alveolite traduzida num aumento do
número de células inflamatórias o que, por si, pode contribuir
para afibrose intersticial
Esta alveolite pode ser linfocitária ou neutróflla e pode surgir
mesrno em doentes sem expressão clínica de doença intersticial.
Esta alveolite é sobretudo frequente em doentes com Lupus
Eritematoso Sistémico, Artrite Reumatóide eEsclerose Sistémica
Progressiva. Frequentemente encontramos uma Inversão da
relação CD4/CDG.
O significado da alveolite não está perfeitamente determinado.
Por si não faz odiagnóstico de doença intersticial edá indicações
incompletas sobre o prognóstico. Parece ter interesse na
avaliação da resposta terapêutica e a presença duma alveolite
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neutróflla ou eosinófila parece significar urn estadio mais
avançado da doença e acompanhar as situações de fibrose
estabelecida.
A lavagem broncoalveolar é também importante na compreensão
dos mecanismos patogénicos, por permitir analisar não so a
presença de células efectoras como oseu estadio de activação ea
quantificação dos mediadores por elas libertados.
Assim nestas doenças o macrófago alveolar está activado e está
demonstrado que liberta mediadores como a fibronectina e o
factor de necrose tumoral alfa, da maior importância nos
mecanismos de fibrose.
Também o neutrófilo, além de presente em maior número está
activado e o liquido da lavagem broncoalveolar de doentes deste
grupo, não submetidos a terapêutica corticosteroide, mostram
uma actividade elastolítica aumentada.
Igualmente demonstramos que o eosinófilo se encontra activado,
libertando proteína catiónica, contribuindo para a lesão
Intersticial
Nas conectivites há predisposição para as Infecções quer
secundária às alterações Imunológicas, locais e sistémicas, quer
a disfunção dos músculos respiratórios (depressão da tosse e
hipoventllação), quer a doença renal e ao uso de corticosteróides
e citostáticos. Ora a lavagem broncoalveolar é um excelente
método de identificar agentes patogénicos que atingam o pulmão
profundo, quer sejam oportunistas, quer não. Aliás é mesmo o
método ideal de diagnosticar infecções oportunistas.
Além da doença Intersticial as conectivites - Lupus, A.R., etc. podem manifestar-se por uma hemorragia alveolar. Perante um
quadro sugestivo a lavagem broncoalveolar faz o diagnóstico e
permitir identificar hemossiderófagos em grande número.
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Nalgumas conectivites é frequente a aspiração retrógada do
conteúdo gástrico. A lavagem broncoalveolar, embora não
diagnostica pode mostrar a presença de macrófagos com grande
riqueza lipidica, oquenãosendopatognomónico ésugestivo.
Por ultimo os fármacos anti-reumatismais - salicilatos, saís de
ouro, citostáticos e antf-fnflamatórlos não esteróides - podem
induzir doença intersticial. Nestas situações o lavado também
está alterado, ainda que duma forma inespecífica: alveolite
linfocitária, eosinofilíca ou neutrófillca. Um quadro clinico
sugestivo, a melhoria com a evicção e a presença no lavado de
células especificamente sensibilizadas ao fármaco, podem
contribuir para odiagnóstico.
Em conclusão a lavagem broncoalveolar é do maior Interesse na
compreensão dasrepercussões pulmonares dasconectivites etem
inegável interesse clínico sendo contudo necessários mais
estudos paracompleta clarificação doseuvalor naprática clinica
diária.
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MRM.5

COMPLICAÇÕES PULMONARES DA TERAPÊUTICA ANTI-REUMÁTICA
J.Teixeira da Costa
Núcleo de Reumatologia do H.S.M., Lisboa
Embora as complicações bronco-pulmonares resultantes
da terapêutica anti-reumática sejam pouco frequentes,
podem ser fatais, pelo que se reveste de grande importância o respectivo diagnóstico precoce, permitindo que
a terapêutica seja instituída atempadamente. 0 aparecimento de compromisso pulmonar no decurso de uma doença
reumática, implica a necessidade de determinar se se
trata de uma reacção adversa a uma droga anti-reumática,de uma manifestação da doença de base ou de uma outra patologia pulmonar intercorrente. 0 Autor descreve
aspotenciais reacções adversas pulmonares de múltiplos
fármacos utilizados no tratamento das doenças reumáticas: metotrexato,sais de ouro,d-penicilamina,sulfazalazina,ciclofosfamida,clorambucil.azatioprina,salicilatos,
anti-inflamatórios não esteróides e colchicina. Estas
complicações pulmonares incluem: pneumonite,fibrose pulmonar,broncospasmo,bronquiolite obliterante,edema pulmonar não-cardioqénico,pleurite/derrame pleural e síndrome pulmonar-renal. Os mecanismos de indução da lesão
pulmonar são mal conhecidos. 0 diagnóstico de doença
pulmonar induzida pordrogas assenta na presença de uma
evolução clínica compatível,na detecção de infiltrados
Dulmonares na radiografia do tórax,na exclusão de infecção e outras doenças pulmonares intercorrentes e numa
histopatologia compatível com lesão induzida oordrogas.
0 tratamento inclui a susoensão imediata-do medicamento
suspeito,terapêutica de suporte da função respiratória
e frequentemente o recurso aos corticosteróides eemalguns casos aos imunossupressores.
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C3

VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE ET RHUMATISMES
BernardAMOR
Clinique deRhumatologie- HopitalCochin- Paris

La frequence1et la nature des atteintes rhumatismales chez les sujets Infectes par le VIH ont fait
i'objetdepublications contradictoires.
Plus de 2 700 sujets atteints de SIDA ont été recensés dans la region parisienne de 1978 à
septembre 1989. Plusieurs theses et mémoires ont décrit rétrospectivement tous les cas d'affections
rhumatismales qui ont justifié un séjour ou une consultation dans undes 10services de rhumatologie
de la region. La synthèse de ces travaux donne une image des relations VIH rhumatismes reflétant la
réalité.
Unerecherche systématique desymptômesrhumatismaux sur une cohorte de 121patients suivis
dans un servicede médecine interneaétéaussimenée.
RÉSULTATS
Lerecensement rétrospectif descasparisiens estle suivant:
- 6arthrites septiques dont3gonococciques,
- 6spondylarthròpathies dont 3B27positif
- 1syndrome deSweet
- 12monoou polyarthrites aiguêsdont 10trêssensiblesauxAINSouàla Colchicine
- 1polyarthrite accompagnant unesepticémieà Campylobacter
- 1polyarthrite associéeàunekératodermie etdesrachialgies.
Les articulations atteintes furent les genoux 27 fois, les chevilles 14 fois, les mains 12 fois, les
poignets 4 fois, ies pieds 4 fois, ie rachis 2 fois. Aucune atteinte des épaules, des hanches, des
stemoclaviculaires, pasd'atteinte descoudes mais6hygroma sont signalés.
Parmi les rhumatismes inflammatoires, 11furent aigus et 10chroniques. Les liquides synoviaux
contenaient de4000à27000cellules/mletde54á95%de polynucléaires.
L'autre motif de séjour en rhumatologie, presque aussi frequent, sont les lomboradiculalgies en
apparence banale révélatrices d'une méningo radiculite à VIH méconnues en ('absencedu recoursà la
ponction lombaire.
Parailleurs,2vascularites, 1pseudo-syndrome deSjogrenontétéobserve maisaucunemyosite.
L'etude prospective de 121 sujets VIH+ : douleurs aiguês durant moins de 24 H (4,1 %),8
arthrites (6,6%),comprenant 2spondylarthròpathies et6arthritesaiguêset 1vascularite.
Furent notes aussi un phénomène de Raynaud (17 %) et une hyposécrétlon lacrymale autest de
Shirmer (49%),des FANàdestauxfaibles (11 %).
Les atteintes rhumatologiques chez les porteurs de VIH de la region parisienne ne sont pas três
frequentes,ellespeuvent êtreinaugurales etsontdansI'ensemblepeusévères.
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3. RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES LIVRES

3. RESUMOS DAS COMUNICAQCIES LIVRES - J. A. MELO GOMES,
ISAURA SANTOS, EUGÉNIA CARRILHO, E MARIA DE LURDES
CL1.1
PANARTERITENODOSACUTANEA NA INFÂNCIA
RODRIGUES
J.A.Melo Gomes*.Isaura Santos**,EugeniaCarrilho***,
eMariadeLurdesRodrigues**
Consulta de Reumatologia Pediátrica do I.P.R.*, Serviço de
Pediatria doH.S.Maria**eServiçodePediatria do H.S.Francisco
Xavier***,Lisboa.
Quatrocrianças (Sexos:1M+3F) com Panarterite Nodosa cutânea
(PAN) foram pornósdiagnosticadas etratadasentre 1985e1990.
A idademédiade iníciofoide 6a. 8m. (limites: 3a.6m.-13a.).
Todos os doentes tiveram o inicio da doença marcado por
repercussão importante sobre o estado geral (febre, astenia,
anorexia), tendo-se verificado também em todos aexistênciade
nódulossub-cutâneosdolorosos, artralgias emialgias intensas.
Doisdoentes tiveram na fase inicialdadoença edemas segmentares
migratórios, recentemente descritos na PAN. Não foidetectada
nenhuma outra localizaçãoclinica da PANemqualquerdoscasos.
Osexames laboratoriais revelaram (em todos)anemia,leucocitose,
trombocitose eVSelevada, bem comoelevaçãodoTASO em 2. As
restantes análisesestavam dentrodos limitesdonormal,sendoos
auto-anticorpos easerologia para ahepatite Bnegativos.
Abiópsia cutânea revelou panarterite neutrofilica em3dos4.
Todos os doentesresponderam bem inicialmente àterapêuticacom
Prednisona (l-2mg/Kg/d), embora todos tivessem tidopelomenos2
reactivações da doença , que responderam aoaumentodadosede
corticosteróides. Umadoente, quenecessitava dedoseselevadas
de Prednisona Ílmg/Kg/d) para semanter assintomática foitratada
com IgHumana E.V. em altasdoses dg/Kg EV 1dia/mês), comexcelente resultadoterapêutico.
Com umamédiadeduraçãodadoença superior a 5 anos (Limites:
9m~8a.) nenhum dos doentes teve evidência de envolvimentovisceral.
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ESTUDO CLINICO, ECOCARDIOGRÁFICO EPORDENSITOMETRIA ÓSSEA BIFOTÓNICA

^

EMSEIS DOENTESCOMSÍNDROMEDEEHLERS-DANLOS TIPOI
UnidadedeReumatologia doHospital Militar Principal
Paulo Clemente Coelho, Ferreira Reis,J.A.Melo Gomes.
ASindromedeEhlers-Danlos,descritaporEhlersem1899eporDanlos
em 19oé,éprovocada poralterações genéticasdasintesedocolagénio.
Com base na apresentação clinica, modo da transmissão hereditária e
anomaliabioquímica implicada,foramdetectadosonzesub-tiposdadoença.
sao descritos sais casos desta entidade caracterizados clinicamente
porgrandehipermobilidade articular,hiperextensibilidade cutâneaepele
frágil. Cinco doentes apresentavam cicatrizes finas, alargadas e
hiperpigmentadas eemdois existiam pseudo-tumores moluscoídes. Cinco
doentes pertenciam à mesma familia, comtransmissão familiar dotipo
autossómico dominante, o restante doente nao apresentava história
familiardadoença.
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Foi realizado um estudo ecocardiográfico em todos os doentes,
avaliaçãodamassaósseapordensitometria bifotónicadacoluna lombarem
cinco doentesedocolodofémuremtrês.
SEXO

IDADE

ECOCARDIOGRAMA

COLUNA LOMBAR -BMD

M

3A

P.VM+R.VM

M

6A

SEMALT.

M

16A

M

21A

F

25A

P.HS.VM

0.885

M

25A

R.VM

0.915

P.HS.VM
SEMALT.

C.FÉMUR-BMD

0.514
0.760

0.989

0.887

1.005

0.945

VM= válvula mitral;P.=prolapso;R.=redundante;HS.=holossistólico.
Conclusões:
1-Aapresentação clinicaeotipodetransmissão genética permitem
afirmar tratar-sedotipoIdadoença.
2 - A alta frequência daprolapsosdaV.M.éconcordantecomoutras
séries descritas.
3-Nosdoentes avaliáveisadensidade mineral óssea trabecularfoi
sempre inferior aumdesvio padrão dámédia para osexo a idade. Esta
diferençafoimenos significativa noossodepredomínio cortical.
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OVERLAP» SVNDROME
Manuela Lélis.PaulocCoelho,
J.CarlosRomeu,J.CanasdaSilva,
M.VianadeQueiroz.
Efectuámos umestudo retrospectivo
incidindo sobre doentes seguidos noNúcleode
Reumatologia doHospital deSanta Maria,
portadores decritérios paraodiagnósticode
duas oumais doenças difusas dotecido
conectivo,englobados noconceito de "overlap
syndrome" (doença intrincada do tecido
conectivo).
Seleccionaram-se13doentes,dosquaisdoze
dosexofeminino,comumamédiadeidadesde40
anos (variando entre 13
e63anos)e
apresentando um tempo médio de doença de
4
anos.
Dezdoentes tinham critérios deP.M./D.M.
(Cohen,A.-1977),oitodeE.S.P.(Masi,A.T.
- 1981 ,setedeL.E.S. (Tan,E.M.-1982)e
cincodeA.R. (Arnett,F.C.- 1988).
Um doente apresentava critérios para as
quatroconectivites,doisparatrêsedezpara
duassimultaneamente.
Do total de doentes individualizou-se um
sub-grupodeseis,preenchendooscritériosde
Sharp paraDoençaMista doTecido Conectivo
e
estabeleceu-se a comparação entre as
manifestações clinicas e laboratoriais destes
comosrestantesdoentes.
Propoê-se ainda um estudo prospectivo na
tentativadedetectarumaevoluçãodosdoentes
com "overlap syndrome" para uma doença do
tecidoconectivomaisdiferenciada.
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DOENÇADEBEHCET.MANIFESTAÇÕESCLINICASPOUCOCOMUNS
AUGUSTOBARROS;LUZIAFERRAZ;A.A.CALDEIRA FERREIRA;
RUISERRÃO;F.DRUMMONDBORGES.
SERVIDODEMEDICINA II_CENTROHOSPITALARDOFUNCHAL
AdoençadeBehcet caracteriza-se porumprocessoinflamatório crónicoerecidivante emqueavasculitenecrosante sistémicaéopadrãohistopatológicocaracteristicomasnãoespecifico.Deetiologiadesconhecidaadmite-sequefactores imunológicos,genéticos,constitucionaiseexógenosinfluenciamasuapatogénese.0envoi
vimentocutâneo-mucoso eocularpodesersimulutâneoou
alternado comoutrosórgãos,sendodemauprognósticoo
compromisso doS.N.C, aparelhoscardio-vascular ediges
tivo.
OsA.A.apresentam quatrocasosclinicosdedoençade
Behcetbaseando-senoscritériosclinicosdeMasoneBar
nes (1969).0sexomasculino constitui 75%dosdoentes
easidadesestavamcompreendidas entre36e64anossen
doamédia47.Em trêsdoentes foifeitoodiagnóstico
pelaassociaçãodetrêscritériosmajoreumminor
(artrite).Olcerasorais,uveíte e pseudo-foliculiteforamobservadasem3casosenumdelescoexistiam úlceras
vaginais.Em2casosconstatamos compromissodo S.N.C:
meningite assépticaesindromadeweber,coexistindonesteúltimo tromboflebite superficialnomembro inferior
direito.Numdoenteaartriteetromboflebite domembro
inferior direitoassociou-se policondrite dospavilhões
auriculares eseptonasalenoutroependimomamedular.
Emtodososcasosfoiinstituida corticoterapia eem3
foiassociadooclorambucil.Corticoterapia ecolchicina
foiaterapêutica inicialnumcaso.
0 tempodeevoluçãovariouentreosdoismeseseoito
anossendoadiminuiçãoacentuadadaacuidadevisual e
amauroseascomplicaçõesobjectivadasemdoiscasos.
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ALTERAÇÕESPSIQUIÁTRICASNUMA POPULAÇÃODEDOENTES INTERNADOSCOM
ODIAGNOSTICO DELES
A.Grilo ,L.Monteiro
Sector C -Hosp.Júlio deMatos ,ServiçoPsiquiatria -Hosp.S.ta Maria
Lisboa
Osautores fazem uma revisão bibliográfica dasalterações neuropsiquiátricas noLupusEritematoso Sistémico -perspectiva histórica,
definição clínica,métodos de diagnóstico,prevalência,etiopatogenia e
evolução -desenvolvendo emparticular asALTERAÇÕES PSIQUIÁTRICAS -epidemiologia,quadros clínicos,etiopatogenia e terapêutica.
Enquadrados nocontexto doNúcleo dePsiquiatria deLigação doHospitalSanta Maria,analisaram uma população dedoentes internados nestehospital,com diagnóstico deLESealterações psiquiátricas.
Trata-se deumestudo retrospectivo para um periodo de2 anosCJaneiro
1988-Março/1990)onde foram incluídos IAdoentes com odiagnóstico de
LES,confirmado clínica elaboratorialmente,cujos quadros psicopatológicos suscitaram oapoioespecializado doNúcleo dePsiquiatria de
Ligação;nomesmo periodo de tempo foram internados um totalde 64
doentes com diagnóstico confirmado deLES.
A amostra corresponde a 17quadros psicopatológicos bem individualizadosque foram classificados em 3gruposnosológicos -SindromesDepressivos eOutros (47.0S6)SindromesPsicóticos (23.5%)SindromesCerebrais Orgânicos (29.4%)-e analisados detalhadamente.
Asconclusês sãocomparadas com trabalhos semelhantes deoutrosautoreselevantadas algumas questões sobre os resultados obtidos.Terminam apresentando umprojecto para umestudo prospectivo das ALTERAÇÕES
PSIQUIÁTRICAS emdoentes comLES.
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LupusEritematoso SistémicoJuvenil
3Casos clinicos comcausade'exacerbação comum
J.A. MeloGomes*eGoretedoVale**
Consulta de Reumatologia Pediátrica -Hospital DistritaldeFaro*
eServiçode Pediatria -Hospital deS.FranciscoXavier**
0 traèamento doLupusEritematoso Sistémico (LES) constitui um
desafio aoclínicopelosmuitovariados e,frequentemente,graves
problemasque podem pôrasexacerbaçSes clínicasdadoença.
Sendoafebre easrepercussões sobreoestadogeral comunsnesta
doença reumática, nãoqueremos deixardechamar aatençãoparao
factodeestes sintomasda exacerbação lúpica poderem também ser
causadospor uma infecção intercorrente.
E, por outro lado, bem conhecidoo factodeosdoentescomLES
serem particularmente susceptíveis àsinfecções, quer devido à
iatrogenia,querdevidoàimunossupressão e fenómenosdehiposplenismoquepodem fazerpartedoquadroclínicodadoença.
CasosClínicos
Data Idade SexoExacerbação

Tipode Infecção

Agente Isolado

Lúpica
8/89 9a. Fem.

F/C/A

Sepsis

Strep.pneum. !H)

6/90 12a. Fem. F/A/R
Sepsis
Strep.pneum. (H)
11/90
F/A/R
Pneumonia lobar Klebsiella pn(E)
7/90 8a. Fem. F/C/A
Sepsís-Paniculite Staph.aureus(HUP)
Legenda: Exacerbação lúpica- F=febre, C=alteraç5es cutâneas,
A=ar:ralgias/artrites,R=alteraçã'odasprovasdefunçãorenal.
Agente isolado: (H)=hemocultura, !U)=urocultura, (E)=culturada
expectoração, (P!=cultura depús.
Conclusão: Xumacriança com LES efebreéfundamental aexclusão
de intercorrência infecciosa antesde tornar adecisãode iniciar
terapêuticas imunomoduladoras/irnur.ossupressivas maisagressivas.
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OMBRODOLOROSOEM REUMATOLOGIA
Barros Silva,RuiA.SantoseJ.A. MeloGomes
UnidadedeReumatologiadoHospitalMilitar Principal,LISBOA
Em 4000doentesdeConsulta deReumatologia (2840doHMP e 1160
de Clinica Privada) foram diagnosticados etratados318casos
(8%)deombrodoloroso.Destes, 54%sãoperiartritesdoombroem
que foi possível definir as estruturas afectadas, 40% são
periartritesdo ombro em que não foi possível pelo método
rectrospectivo identificar as estruturas atingidas, e6%são
artroses acromío-claviculares.
Sendoumasituaçãomaisfrequentenosexofeminino (62%), tem a
suamáxima incidência na6»décadadevida.
Actividades que impliquem movimentos repetidos e emesforço
(abduçãoeflexão)doombro, comoporexemplodomésticas (40%),
secretariado (13%) eensino (5%), parecem serum factordeterminantedeste tipodepatologia.
Situação frequentemente unilateral (83%), geralmentecom inicio
sub-agudo (85%), surge naconsultacom umaevoluçãosuperiora
doismesesem70%doscasos, não obstante a incapacidade que
determina.
Dasperiartritesdoombro,atendinitedacoifadosrotadores éa
predominante (59%), seguida da bursite sub-acromio-deltoideia
(17%), tendinitedalongaporçãodobicipete (14%)eporfim do
ombrocongelado (10%).
Ascalcificaçõesperiarticulares surgiram em55%doscasos.
As patologias associadas em 33%doscasos, foramaosteoartrose
(30%), diabetes (10%), hiperlipidémia (5%), artritereumatóide
(4%), eGota úricaeepicondilite (3%cada).
Setenta e oito por cento dos doentes foram submetidos a
terapêuticamédica, tendofeito45% uma ou mais infiltrações
periarticulares com corticosteroide e analgésico local, 19%
fizeram tratamento Fisiátrico. Nenhum doente careceu de
terapêuticacirúrgica.
Relativamente aoresultado terapêutico,65%melhoraram, 32%foram
considerados curados, 2% mantiveram o mesmoestadoe0.3%(1
doente)agravaram asintomatologia apresentada. Em9%dos casos
não houve nova observaçãoquepermitisse avaliar aeficáciada
terapêuticaefectuada.
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SÍNDROMA DOCANALCâRPICO
Barros Silva,RuiA.SantoseJ.A. MeloGome?
UnidadedeReumatologia doHospital Militar Principal,Lisboa
Num totalde 4000doentesdeConsultade Reumatologia (2840 do
HMP +1160
deClínica Privada) foramdiagnosticados etratados80
casoa 1 ' (2%)de sindromadocanalcárpico.
Bilateral em 40%doscasos,éumasituaçãomaisfrequente nosexo
feminino (93%), commaior incidência nasextadécada devida.
Foi verificada a associação a determinadas profissões
(actividades domé3ticas-48%,
auxiliares de
serviço-19%,
secretariado-14%) e a grupos depatologias (osteoartrose-30%,
ooforectomia-8%,ombrodoloroso-6%,eartrite reumatoide-4%).
Nagrandemaioriadoscasos (88%)teve início sob a forma de
parestesias nocturnas, surgindonaconsulta comuma evoluçãode
23meses,emmédia.
Ashipostesias sãocomuns (64%), oque já nâo acontece com a
diminuição da força de preensão (14%), sendo ainda menos
frequente aatrofia daeminência tenar(8%).
Amanobrade Phalen,comoauxiliardediagnóstico, foimaisútil
(24%)queosinaldeTinnell (14%).
O Electromiograma, efectuado em 73 %doscasos, confirmouo
diagnóstico em95%destes.
Aterapêutica instituída foipreferencialmente a infiltração da
bainha sinovialdosflexoresdosdedosseguidadeimobilizaçãodo
punho com talas (53%), porvezescomapoiodeMFR (8%)e, nos
casosmaisrenitentes, orecursoà cirurgia (21%) foi sempre
eficaz.
Os resultadosobtidos (melhorados=50%; curados=43%)confirmamo
bom prognósticodestasituaçãoclínicaquando são empregues as
medidas terapêuticasadequadas.
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REUMATISMOSABARTICULARES DOCOTOVELO
REVISÃODEUMACONSULTA EXTERNA
Amélia Olias,RuiAndré SantoseJ.A. MeloGomes
UnidadedeReumatologia doHospitalMilitar Principal(Lisboa)
Foi feitoumestudodosprocessos clínicosde98doentesda consulta externa de Reumatologia doH.M.P. comodiagnósticode
ReumatismoAbarticular doCotovelo, sendo33do sexomasculinoe
65dosexo feminino.Aidademédiadogrupoerade 50+7,4 anos.A
duração média da doença atéàobservaçãonaconsulta foide6
meses.
Foram analisadososaspectos clínicos,laboratoriais ,asdoenças
associadas, os tratamentos efectuados eosresultados obtidos.As
entidades clínicas encontradas foram 92 epicondilites (94%),
havendosomente 4epitrocleites e 2 bursites olecranianas.Nas
análises laboratoriais há arealçaroachadode 57%dedoentes
com hiperlipidémia emquefoipesquisada.A doença mais frequentemente associada foiaosteoartrose em 52doentes (53%); havia
umcasodegota,nãoassociadoa bursite olecraniana. Os meios
terapêuticos mais frequentemente utilizados foram ainfiltração
local de metilprednisolona+lidocalna geralmente associada ao
repouso (69%), os AINE por via oral outópica emedidasde
Medicina Física edeReabilitação. Obtiveram-se globalmente bons
resultados em 60%dosdoentes, houve7%derecidivas e em23,5%
nàofoipossível seguir aevolução.
Em 16doentes foirealizada infiltração local isoladamente com
81% debons resultados e19%derecidivas.A infiltração localassociada à Medicina Física e de Reabilitação foi aplicadaa
somente 9doentes com 78%debons resultados.Ainfiltração local
associada aosAINEoraisou tópicos foiutilizada em 50 doentes
com 58%deresultados favoráveis e8%derecidivas. AMedicina
Física ede Reabilitação foi associada aosAINE em 20 doentes,
com 55%de resultadospositivos.
Da análisedosresultadosobtidos podeconcluir-se queatécnica
de infiltração localdecorticóide associadoaanestésicolocalé
altamente vantajosa no tratamentodos reumatismos abarticulares
do cotovelo. São necessários estudos prospectivos analisando
gruposmaiores emaisuniformes dedoentespara avaliaromérito
decada umadestasdiferentes formas de tratamento utilizadas
isoladamente ouemassociação.
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DAARTRITE REUMATÓIDE -ESTUDO DE<t93DOENTES
Fernando Saraiva.ArmandoMalcata.J.C.Romeu eM.Viana Oueiroz
Núcleo de Reumatologia (Reso.: Prof.Dr. Viana de Oueiroz» do
Serviço de Medicina IV (Dir.: Prof. Dr.Fernando de Pádua) do
Hospital de Santa Maria

No mentido dedeterminar aprevalência s osresultados dacrurgia
ortopédica ou neuro-cirúrgica,nos doentescom artrite reumatóide
da consulta deReumatologia doHospital deSanta Maria,efectuou-se um estudo retrospectivo interessando uma população de 493
individuos com esta conectivite. Destes,55 <11.2'/.), tinham sido
submetidos a algum tipo de cirurgia ortopédica ou neurocirúrgica, num total de 106 intervenções. Os tempos médios de
duração da artrite reumatóide e das queixas locais da área
intervencionada, até à cirurgia, foram, respectivamente, de
lS.S<*il.37 e 7.96+1.08(SEM) anos. 0 tempo médio de evolução da
artrite reumatóide após a cirurgia, foi de £t.2'»+0.ít9 anos. As
articulações mais frequentemente intervencionadas,foram ascoxo-femurais (29;27.<»•/.), joelhos <15;1*.2'/.>e metatarso-falangicas
(l4»;13.2'/.), sendo as tenossinovectomias das mãos e punhos
(13;12.3'/.)e a descompressão do nervo mediano no canal cárpico
(9;12.3iC>,as intervenções maiscomuns aonivel das partesmoles.
No seu conjunto, as cirurgias realizadas produziram mais de 65%
de resultados bons ou muito bons. Das técnicas efectuadas pelo
menos 5 vezes, as artroplastias totais do joelho e da anca, as
tenossinovectomias da mão
s
a ressecção das cabeças
metatarsianas, produziram pelo menos 2/3 de r e s u l tados bons ou
muito bons, sendo asinovectomia do joelho,o único procedimento
em que mais de 2/3 dos resultados foram pobres ou maus. Seis
doentes foram submetidos a cirurgias de revisão, num total de S
intervenções (7.5*/.de todas as cirurgias). Comparando a idade
média, a distribuição por sexos, a presença de factores
reumatóides IgM no soro eaduração da artrite reumatóide,entre
os dois grupas de doentes, com e sem cirurgia, só no último
parâmetro referido se detectou uma diferença estatisticamente
significativa C(|(-<*.16)=<0.0002], sendo aquela mais longa no
grupo submetido acirurgia.
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ARTRITE REUMATÓIDE:PERFIL TERAPÊUTICO
hleuel H. Cesta, Teresa Fiúza,firmandoMalcata, Luís Eaiao, hiranda Ross,
Teixsira da Cesta,fl,Viana Queiroz
Nuclso ae Rsusatoloçia,Serviço de Medicina IV,Hospital Santa Haria,Lisoca
Deentreo total dedoentes ídtsí coinodiagnóstico deArtrite Rauirataias IAR)
que frequentam aConsulta Eíiterna dsReusiatoiaoiadoHSM, seieccionàiiiosrie
forsa aleatória 180processos clinicos eprocu^é/itosavaliar,através de um
estudo retrespsetivo, quais tinham sido asopções terapêuticas tomadas, ao
longo dos snos, na referida Consulta.
Estudâinos, particularnente, as terapêuticas de fundo (TF! efectuadas,
procurando avaiiar quaisos íáraacoeutilizados, aordem da sua escolha e a
eficácia, ineficácia ou afeitos adversos (EA!surgidospara cada USÍdeles.
Dos 180 dts, E3V.erasimulheres (idade iTiédia:5S.Í anos; duraçlo média da
doçnçaídça!:14,2 anos). 107. des casos foraaiconsiderados AR do idoso, con
ss^slnan:e oistriduiçlo ea aítibosos sexos (idade média: 76.5 anos; duração
ffiscia:4.25 anos;. 597.dos dts tinham isaisds 10anos dsevolução da sua dçae
acenas 167. apresentava!!) m grave atingimento funcional (grau III/IV de
classificação deSteinbroker).
ò3"i curapreii!terapêutica coracorticóides sm baixa doss e827. estio medicados
coa AINE (ssndo omaisutilizado o Naproi;eno).
34;Í dos dtscusnpriram TFconipelo senosua fármaco eapriíseiradroga foi eai
cZX dos casos os SQ injectáveis. Es^es forao suspensos em a l l des cases,ssndo
por EA em hz'i.epor ineficácia e^ 14.3"'.;noscts qus siantiveraíii esta TF
snccntráos duraçlo líédiade 4-3.4 irsass;náo ss censsguiu corrsiacionâr o
apare:iffisnto os EA COÍIÍ a dose total, a sexo ou a presença de factores
reuna:oicsH.
A D-Fsniciiaraina foi sobretudo uaifármaco desegunda escoiha Í54XCos casos),
quase seíspreapós asuspensão oos.SO; foi suspensa s;n 677,doscasos, por EA
(soorstuoo proreinúria eestoma-ite aftosa) m bQ7,spor ineficácia ef 127.;
nos casos eraqusa terapêutica não foi suspensa aoursçio ssedia e de 50.6
Os Anticsíúcicos ds síntsss f e r " utilizacos sai2?^desocsntss subEstidcs a
TF s5£X csies ainca mantinnss essa terapêutica na altura da dltissa consulta,
con u"a curaçãcffiéciade 24.í tneses.Dsmotivosque le-.-araii! àsuspensão fo^aiT
a ins'ieicia SÍI28.-67.dos casos s es EA SÍÍÍ52X.
Quanto aAzatieorina e âSulfassaiazin;quase nunca foras;fármacosdsçrifneira
sscelna irenos ee ;';)so r z i - ^ s i i í i o nunca o foi, ficarco hnitualmsnts
r2.:£r'-aa~scar-a33 e^anicetesas sees falineis oas eut"as teracèuticas.
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ARTRITE PSORIÁTICA NOS SEXOS MASCULINO E
FEMININO-estudo comparativa
L.Gaião,A.Faustino,A.Marques,E.SimSes,C.Rosa,
J.Figueirinhas,M.Viana de Queiroz
N.Reumatologia-H.Santa Maria / IPR.Lisboa.
Estudámos I'+S doentes com o diagnóstico de
artrite psoriática (AP) (75 doentes do sexo
masculina e 68 do sexo feminina) cam o
objectivo
de
analisar
os
aspectos
c1inicos.laboratoriais.radiológicos
e
terapêuticas da doença nos dois sexos.
A idade média das mulheres era de A-9.2 ± 10.8
anos e a dos homens de 53.0 ± IS.5 anos.
A duração média da doença foi semelhante nas
S grupos,9.S anos nas mulheres e 10.^ anos
nos homens.
0 inicio da psoriase foi mais precoce nas
mulheres(£9.4vs 37.5(anos);p<0.01);o periodo
entre o inicio da psoriase e o da artropatia
foi maior no sexo feminino(14.5 vs 9.8 (anos)
p<0.Q£);n3Q houve diferenças nas idades de
inicio da artropatia psoriática(39.5 anos nas
mulheres e 4S.ó anos nos homens).
A forma de inicio oligoarticular foi a
preponderante nos dois sexas;a envolvimento
monoarticular inicial foi mais frequente nos
homens(56.7*,; vs 11.8*/.;p<0.05).A artropatia
precedendo a psoriase foi mais frequente nos
homens(£1.3*/.vs 7.-V/.;p<0.05).
NSo houve outras diferenças sob o ponto de
vista c1inico(envolvimento do couro cabeludo
ou ungueal.história
fami1iar,padrão
de
compromisso articular,doença extrarticular) e
radiológico (erosões,sacroileite.esporão,
3indesmofitos,cup-penci 1 ) .
A tipaqem HLA foi efectuada em S3 doentes;o
antigéno HLA -BIS foi mais prevalente nos
homens e o HLA -B13 nas muIheres.ambos com
diferenças estatisticamente
significativas
(p<0.05">.
As opções terapêuticas foram similares nos
dois sexos.
Conelusões:0 inicia da psoriase fai mais•
precoce nas mulheres;o periodo entre o inicio)
da psoriase e o da artropatia foi maisj
dilatado também nas muIheres.A forma deí
inicio
monoarticular
e a
artropatiaj
precedendo a psoriase foram mais frequentesj
nos homens.0 antigéno HLA BIS foi mais;
frequente nos homens e o HLA B13 nas mulheres.!

NEOPLASIA EENVOLVIMENTOOSTEO-ARTICULAR
PauloC.Coelho.PauloReis,
MSJoséSantos,JaimeC.Branco,
J.CanasdaSilva,M.VianadeQueiroz.
Osautoresefectuaramumestudoretrospectivodosdoentes internadosde1987a1989
noServiçodeMedicina IVdoHSMconodiagnósticodeneoplasianallgna,nosentidode
analisaroenvolvimentoosteoarticular neste tipodepatologia.
Foramselecionados153processosclínicos,sendo88doentesdosexofeminino (57,5
X) e 65 do sexo masculino (42,5 X ) ,apresentando una média de idades de 66 anos,
variandoentre 20e89anos.
58doentes (38X)apresentavam queixasnúsculo-esquelétlcas.
Anédiageralde internamento foide 19dias,sendomaior (26,2dias)nogrupode
doentescomqueixasmúsculo-esqueléticas (grupoI)quenosrestantes(14,9dias)(grupo
11).
Amortalidade global foide30,7X,sendosuperior nogrupo II (36 X ) , enrelação1
aogrupo I(22,4X ) .
Asqueixasnusculoesqueléticas Iniciaram-se emmédia5mesesantesdodiagnóstico
de neoplasia e consistiram em: artralgias (42 doentes, 27,4 X ) ,radlculalgias (14
doentes,9,1 X ) ,fracturaspatológicas (10doentes,6,5 X)emialgias (8doentes,5,2
X). En 54X doscasos asartralgias eram de ritno inflamatório e en 16,6 Xde ritno
mecânico.Acolunalombar(59,5 X),acolunadorsal(26,1 X),ascoxofemurais(26,1X ) ,
oa joelhos (11,9 X) e a coluna cervical (11,9 X) foram as articulações mais vezes
afectadas.
13 doentes (8,4 X) apresentaram síndromas musculo-esqueléticos específicos
associados (3 osteoartropatias hipertróficas, 1síndroma " lupus like ", 1artrite
reumatóide, 1 síndroma mlasténlco, 1 polimialgia reumática, 1 necrose asséptica,4
osteoporoses fracturariasgraves).
A metastização óssea (41doentes, 26,7X)2Sem frequência envolveu as seguintes
áreas:coluna lombar (22doentes,53,6 X), colunadorsal (19doentes,46,3 X), ilíaco
(14doentes,34,1 X), costelas(12doentes,29,2X), crãneo(9doentes,21,9X)efémur
(6doentes,14,6X ) .
Dasneoplasiascommetastizaçãoósseasalientam-se:ocarcinomada mnmn(17doentes,
41,4X ) ,ocarcinomadapróstata (5doentes,12,1X)eomieloma múltiplo (5doentes,
12,1 X ) .
AVSreveloutendênciaparaapresentarvaloresmaiselevados(>50mmnaIShora)no
grupocommetastizaçãoóssea (69,6X)quenosrestantes (42,8X) (p<0.01).
Em 33,4X dosdoentescom metástases ósseasocorreu hipercaicémia contra 4Xdos
restantesdoentes (p<0.001).
A elevação da fosfatase alcalina foi muitas vezes difícil de interpretar pela
metastizaçãohepáticaconcomitante,masquandoisoladaemrelaçãoaosoutrosmarcadores
hepáticos parececomportar-secomoumbom indicadorde lesõesósseassecundárias (34,3
Xnogrupocommetástasesósseascontra 3,4Xnosrestantesdoentes,p<0.001).
Conclusões:
1-Asqueixasmúsculo-esqueléticas são frequentesnosdoentescomneoplasia.
2 - A médiade internamento,foisuperiornogrupodedoentescomqueixasmúsculoesqueléticas.
3-Asartralgiasforamasqueixasmaisfrequentementeencontradas,salientando-se
dentrodestasasraquialgias.
4 -EmmaisdemetadedoscasosadorarticulareraderitmoInflamatório.
5 - A metastização óssea envolveu um número significativo de doentes (26,7X ) ,
atingindo preferencialmenteoesqueletoaxial.
6 -AVSfoi superior nogrupocommetastizaçãoóssea (p<0.01).
7 - A hipercaicémia e a elevação isolada da fosfatase alcalina comportaram-se,
quandopresentes,comobons indicadoresdemetastizaçãoóssea (p<0.001).
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CONSULTADEREUMATOLOGIA PEDIÁTRICA DOHOSPITAL DISTRITALDEFARO
J.A. MeloGomes
Reumatologista Consultordo Serviçode Pediatria do
Hoapital Distrital deFaro
Iniciada em Dezembro de 1987, a Consulta de Reumatologia
Pediátrica doHospital Distrital deFaroéuma Consulta pioneira
nodominiodesta competência da Reumatologia em Portugal,constituindoaprimeira solicitação de um Serviço de Pediatria de
Hospital Distrital aumConsultor Reumatológico.
Funcionando a consulta, em média, com uma periodicidade
trimestral, efectuaram-se entre DezembiV87e Abril/91, dezoito
periodos,duranteosquais foram efectuadas 126consultas (Hédia=
7doentes/período).
Foram observadas um totalde 37crianças, 14dosexomasculinoe
23do feminino, com idadesde:
0-4 a.= 6 ; 5-9 a.= 19 ;
10-13a.= 9 ; >13a.= 3.
Diagnósticos efectuados
Artrite Crónica Juvenil-10; 1casodecada Lupus Eritematoso
Sistémico, Panarterite Nodosa, Vasculite de Chtlrg-Strauss,
Polimiosite, Purpura de Schõnlein-Henoch, Uveite aguda,Artrite
brucélica,Artrite post-traumática, Leucemia linfoblástica aguda
(Ll), doença de Scheuermann, Sindrome marfanoide, Artrite
virai(VE-B)eausênciade patologia reumática.
Trêsdoentes tinham "doresdecrescimento"e3outros reumatismo
post-estreptocócico.
Em 8casos asalteraçSes foram benignas eauto-limitadasj nSfose
tendoestabelecido umdiagnósticodefinitivo.
Aprincipal causadeconsulta foiaArtriteCrónica Juvenil com
74/126=59%dasconsultas.
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4.RESUMOSDOSPOSTERS

4. RESUMOS DOS POSTERS - PAULO C. COELHO, ARMANDO
MALCATA,
C. MIRANDA ROSA,
J. CANAS
DA SILVA, M. VIANA DE
P.
1
SÍNDROME
DECREST
COM
ENVOLVIMENTO
MULTI-SISTÉMICO
QUEIROZ
ASSOCIADOAHIPOTIROIDISMO 1QAUTOIMUNE

EASÍNDROMA DOSANTICORPOSANTI- FOSFOLÍPIDOS
NúcleodeReumatologiadoHSM
PauloC.Coelho.ArmandoMalcata,
C.MirandaRosa,J.CanasdaSilva,
M.VianadeQueiroz
A associação entre telangiectasias,
fenómeno de Raynaud, esclerodactilia e
calcinose cutânea, descrita inicialmente por
Winterbauer em 1964, e a que posteriormente
Fraha e col. adicionaram o compromisso
esofágico,constitui oSíndromadeCREST (Ccalcinose, R - Raynaud, E - esófago, S - "
sclerodactyly ", T - telangiectasias). Este
síndromatemsidoconsideradocomoumavariante
daEsclerose Sistémica Progressiva commelhor
prognóstico acurto prazo,podendo noentanto
a médio prazo existir envolvimento sistémico
igualmentegrave.
A propósito desta entidade clínica
apresentamosumcasodeumamulherde49anos,
comdoençainiciadaaos24anosdeidade,eque
apresentou na sua evolução um envolvimento
sistémico proeminente, de que se destaca o
compromisso pulmonar com hipertensão pulmonar
grave. Neste caso constatamos também a rara
associação com hipotiroidismo 1Q autoimune e
com provável síndrome dos anticorpos antifosfolípidos.
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POLISEROSITECOMOMANIFESTAÇÃO INICIALDA
GRANULOMATOSEUEWEGENER
HJ.Santos',P.Coelho1,J.C. Romu\ J.CanasdaSilva',!.Andrade2,A,
Fernandes2eH.VianadeQueiroz
(t)NúcleodeReuiatologiadoServiçodeMedicinaIVe(2)ServiçodeAnabonia
Patológica,HospitaldeSantaMaria,Lisboa,Portugal.
A Granulomatose de Wegener (GW)é umadoença rarade
causadesconhecida quesecaracteriza pela presençade
vasculite necrosante generalizada e formação de granulomas nécrosantes.As manifestaçõesclínicas predominantes são consequência do compromisso do aparelho
respiratório edorim.
Apresentamos o caso deum homem de44anos internado
porhidrotórax bilateral,derrame pericárdico moderado
eVS>100quesurgiram 1,5mêsapósepisódiodeprovável
sinusite.Nodecursodadoençaobservou-se febre alta,
artralgiasmigratórias,tenossinovitesfugazes,púrpura
palpável,úlcera gigantedalínguaehematúria microscópica.Nasradiografias dotóraxháoaparecimentode
lesão cavitada no lobo médio. Apesar de não haver
história de sinusite de longa duração a cintigrafia
ósseamostrou hiperfixação anível dosossosdafacee
na TACdosseios peri-nasais pôde observar-se pólipo
nasal e espessamento da mucosa dosseios. Mesmocom
biópsias da mucosa nasal e da língua inconclusivas
instituiu-seterapêuticacomciclofosfamidaeprednisona.Contudo,odoentedesenvolveu insuficiência respiratória aguda necessitando de ventilação mecânica, o
queocasionou rupturadebolhadeenfisema epneumotóraxexpansivo, tendo falecido.0diagnóstico deGWfoi
confirmado porautópsia.
Este caso chama aatenção para umaforma pouco vulgar
deapresentação daGWeparaascomplicações daventilaçãoem indivíduos mais susceptíveis.
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TOLUfíES,

DÉBITOS EPRESSÕES RESPIRATÓRIAS EK DOENTES COH DIABETES [HSULIHO
DEPENDENTE COH E SEM SINDROHE DE LIHITAÇÍO DA HOBILIDADE ARTICULAR
Jaime C. Branco, H, H. C a m o , I, R, Silva, Odete André, Jorge Silva, A, B,
Rendas, H, Viana Queiroz
Serviço de Medicina IV do H.S. Haria, Lisboa e Serviço de Fisiopatologia
da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa
O Sindroise de liuitaçâo da mobilidade articular (LHA), é uaa cofflplicação
da diabetes mellitus (DH) que afecta fundaientalmente as nãos e se associa
a pele espessada e a baixa estatura dos doentes, Relacionada coi a
retinopatia e a neuropatia diabéticas aLHA resulta da acumulação de
colagéneo que causa esclerose tecidular. Aafecção pulmonar da DH insulino
dependente (DHID) poderia taubém ficar a dever-se a essa alteração do
tecido conjuntivo, Por isso estudámos 36 doentes com DHID divididos em 2
grupos: Grupo I (Gl) 18 homens con idade média de 26,6115,7 anos e
hemoglobina glicosilada (HbAl) média de 10,611,9 eGII - 18 mulheres com
idade média de 28,1114 anos e HbAl média de 10.114,19, todos sem patologia
respiratória e não fumadores. Oito mulheres e 11 homens tinham LHA.
Determinámos os volumes estáticos e capacidades (hélio por inalações
núltiplas), volumes e débitos expiratórios forçados (pneumotacografia),
pressões máximas inspiratória (PHI) expiratória (PHE) e de oclusão (PO,!),
No Gl 1doente apresentava um padrão restritivo e 17 encontravam-se dentro
dos valores previsíveis (VP) para acapacidade pulmonar total (CPT) > 80X
e índice de Tiffeneau > 70X. Neste grupo 3doentes apresentavam um volume
residual (VR)médio de 52,1%do V.P., (ioGil 13 doentes encontravam-se
dentro dos valores V.P,. Neste grupo 8aulheres tinha» um V.R, médio de
59,65» e as 5 restantes apresentavam ua padrão restritivo ligeiro com uma
CPT média de 74,IX, Não se observaram alterações das pressões
respiratórias nos dois grupos.

No Gl as médias das pressões máximas foram de PHI : 131,6 cm H20,PHE =
150, 3cm H20 e P0,I =0,9 ca H20 e no GII foram de PHI = 97 cm H20, PHE
--112 cm H20 e P0,1 --0,83 cm H20.
Os valores estudados não se correlacionaram com aduração da doença, a
duração da terapêutica insulínica, o valor da HbAl e a LHA.
Conclusões: 1)Os doentes com DHID e sem queixas do foro respiratório
podem desenvolver um padrão restritivo ligeiro sen alteração das pressões
respiratórias, 2) (iãoparece haver relação entre as alterações pulmonares
encontradas e a duração da doença ou da insulinoterapia, os níveis de HbAl
e a existência de LMA.
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PARAfíERROS V E N T I L ArORiDS E P R E S S Õ E S R E S P I R A T Ó R I A S E H D O E M f E S CCIM A R f R I T E R E U M AIOIL'E.
E S T U D O LU'"31IUDINAL 'RESULIA D D S P R E L I M I N A R E S )
'1 1avare s , MM C a r m o , .IC R r a n c o , AA M a t o s , IR
S i l v a , AE R e n d a s , MV H u e i r o z .
N ú c l e o R e u m a t o l o g i a , llospital S a n t a M a r i a e
Serviço Fisiocatolooia, Faculdade Ciências M é dicas, Lisboa.
E s t u d á m o s 25 m u l h e r e s com A r t r i t e R e u m a t ó i d e
'.AR.' s e r o p o s i t i v a o e r o s i v a , com idade m é d i a
de 52,' 1 +9,2 a n o s , sem q u e i j a s r e s p i r a t ó r i a s ,
nao f u m a d o r a s e com Rv do tora;;n o r m a l . D e t e r m i n á m o s v o l u m e s e c a p a c i d a d e s í i n a l a ç õ e s com
h é l i o ) , v o l u m e s cvpi»atói ios f o r ç a d o s , p r e s sões mâvima. i n s p i r a t ó r i a ( P M I v r ) , m á x i m a e x p i ratória (RMEcpt,1 e de o c l u s ã o ( P 0 . 1 ) . 18 d o e n tes e n c o n t r a v a m - s e d e n t r o d o s v a l o r e s p r e v i s tos para a c a p a c i d a d e p u l m o n a r total (CP'T)>80/'.
e índice de Tiffeneau. (IT)>_~07.. M e s t e g r u p a 12
a p r e s e n t a v a m um v o l u m e residual (VR) m é d i o d e
5 8 + 1 1 " a s s o c i a d o em 8 a uma c a p a c i d a d e r e s i dual funcional (CRF) m é d i a de 60+11"/.. D o s r e s tantes 7, 4 a p r e s e n t a v a m um p a d r ã o r e s t r i t i v o
ligeiro (CET e n t r e 70-80/'.) e 3 u m a o b s t r u ç ã o
m o d e l a d a (IT e n t r e £0-707.). N â o se o b s e r v a r a m
variações significativas das pressões: PMIvr
85+30",5 c r T N D , R M E c p t 8 1 + 2 8 , 2 c m l ^ O e RO.1
1,02+0,4 c m H - O . E s t e s d a d o s n à o se c o r r e l a c i o naraiii com a d u r a ç ã o da d o e n ç a . M o " f o l l o w — u p "
tealirado em 11 d o e n t e s com i n t e r v a l a m é d i o de
15 m e s e s n ã o se v e r i f i c a r a m a l t e r a ç õ e s s i g n i ficativas dos parâmetros ventiIafórios e das
P'essóes rrspirafórias. CUMULUSMFS:J)Os d o e n te- rom AR e com funç--o re=;niratória de rotina.
r

normal p o d e m a p r e s e n t a r a n o m a l i a s s o b r e t u d o d oJ
tipo »"estriti/o. sem a l t e r a ç õ e s d o s m ú s c u l o si
r e s p i r a t ó r i o s ; 2^00 qru.pr. r e s t r i t o em q u e sej
efectuo1.' o "foliou—up : : n é o s e v e r i f i c a r a m a l —j
t;sva c c e s s i g n i f i c a t i v a s d a s p a r â m e t r o s e s t u d a —!
d o - ; 3 ? a r-ealiz a ç ã o d a e s t u d o s . l o n g i t u d i n a i s j
d e furtcao to s piÍa p o r i a e m d u e n d e s coir A R p o d e -j
tfi
pc-i''imitir -~* d e t s c c - o p's c o c e d e a l t e ' a c b e s !
d o paÍ't?rq uiÍP? p'j1m c ia.'.
!
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ESTUDO HISTOPATOLÓGICO DA CONJUNTIVA OCULAR NO
SÍNDROME DE SJOGREN:

D.Araújo, J.Palmares,L.Delgado,J.Candeias,J.
b.Borges,J.M.Lopes,J.Castro-Correia eA.Lopes
Vaz.
Unidade deReumatologia e Serviços de Anatomia
Patológica,Imunologia eOftalmologia doH.S.
João. Porto.
Os autores apresentam oestudo retrospectivo
de 29 doentes (25M e4H)com sindrome de
Sjogren(SS) segundo aclassificação deFoxe
col.(1986).8 doentes (7Me 1H ridade média
=37 anos)tinham aforma primaria (SS I);21
(18M e 3Hridade média =52 anos)apresentavam
a forma secundaria (SS Iljrartrite reumatóide
(n=16;13 sero +);artrite crónica juveni1(n=l);
sindrome de CREST (n=l);dermatomiosite (n=l);
sindrome "overlap" (n=l)e sindrome de Reiter
(n=l).A hipergamaglobulinémia estava presente
em 48%dos casos;o factor reumatóide foi
positivo em 865È;osANA (IF)positivos em50%
(predomínio do padrão mosqueado).A tipagem
HLA revelou predomínio dos antigénios A2 (50%)
;A11 (31%);B7 eB8 (19%)eB35 (31%).0 locus DR
só efectuado em 6 doentes evidenciou um DR3e
2 DR4;o haplotipo B8-DR3 caracterizou apenas
um doente.0 estudo morfofuncional (cintigrafia)
das glândulas salivares foi positivo em todos
os doentes estudados (n=16).A biopsia labial
efectuada em 12doentes,foi positiva em 8casos,
não conclusiva num caso e negativa em 2.Encontrou-se uma correlação positiva (biopsia labial
/cintigrafia) em todos os doentes,excepto num.
A biopsia conjuntival realizada em 18 doentes
demonstrou metaplasia malpighiana em 12,redução
do numero de células calciformes em 8,e infiltrado inflamatório em 10doentes.Apesar de não
se terem observado diferenças significativas
entre os parâmetros histológicos dos SS IeSS
II,conclui-se que abiopsia conjuntival eum
metodo decisivo para demonstrar equalificar a
ceratoconjuntivite seca no sindrome de Sjogren.
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O INTESTINO DELGADO NA DOENÇA DE BEHCET.
A.Vasconcelos Teixeira.F.Carneiro.R.Pina.J.
Palmares,D.Araújo,L.Carvalho eA.Lopes Vaz
Unidade de Gastroenterologia eReumatologia e
Serviços dveAnatomia Patolóqica e Oftalmologia
dort.S.João.Porto.
A existência de uma "enteropatia" na Doença de
Behcet (DB)embora admitida por alguns autores,
tem sido questionada por outros.Com oobjectivo de tentar esclarecer psta questão,temos
vindo aefectuar um estudo morfo-funcional do
intestino delgado em doentes portadores deDB,
diagnosticada de acordo com os critérios clássicos. Foram incluídos 25 doentes, 16 homens
e 9mulheres, sendo a idademédia de 36,7+
11,9. Em 9destes doentes,efectuamos um
estudo funcional (D-xilose,Schi11inq e gordura
fecal) e anatomo-patolóaico (biópsia jejunal
com cápsula de Crosby -observação do material
por microscopia de dissecção,de luz e electro
nica)do intestino delgado. Encontramos
alterações morfológicas -"enterite inespecífi
ca" - na maior parte dos casos (66,7%)estudados. Não foi ainda no entanto possível esclare
cer o (s)mecanismo (s)fisiopatolóaico (s)
subjacente aestas alterações e asua eventual
relação com as perturbações funcionais identificadas em alguns doentes.
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Síndroma de C h u r g - S t r a u s s (SCS)com G l o m e r u l o n e f r i t e
R a p i d a m e n t e P r o g r e s s i v a , c o m p l i c a d a de Abcesso Pulmon a r a Pseudomonas e H e p a t i t e a C i c l o f o s f a m i d a .
A.Murinello.M»Leal,J»Semedo,M»C.Loureiro,I.Pataca,
M6P» C a r v a l h o
H o s p i t a l Curry C a b r a l - L i s b o a
D i s c u t e - s e um c a s o c l i n i c o dum d o e n t e de 65 anos,com
hipereosinof ilia,mononeurite mtíltipla progressiva,
glomerulonefrite rapidamente progressiva,com biópsia
c o m p a t í v e l com S - C S *
C o n s i d e r a m - s e os r e s u l t a d o s e x c e l e n t e s da t e r a p ê u t i c a
i m u n o s s u p r e s s o r a s o b r e o p r o c e s s o de v a s c u l i t e , m a s
c o m p l i c a d o de d o i s p r o c e s s o s p a t o l ó g i c o s : a b c e s s o
p u l m o n a r a Pseudomonas e h e p a t i t e p o r c i c l o f o s f a m i d a ,
r e t i r a n d o - s e ilacçSes para orientação futura.
R e f e r e - s e o a s p e c t o p a r t i c u l a r de uma n e f r o p a t i a
g r a v e na S . C . S * .
I n v o c a - s e o p a p e l do e o s i n ó f i l o n a s l e s õ e s h i s t o l o g i a
cas
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LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO REVISlO D E 9 CASOS
Castanheira R.,Jfonen K., Diaa C., Bonnet Monteiro L.
O s autores C O Bbase em 9 casos de lupus eritematoso sistémico da consulta externa de Medicina I
abordam em termos gerais esta doença,paradigma das
doenças multiorganicas fronteiriça com a Reumatologia e a Medicina Interna.
Da-se ênfase aos múltiplos quadros de apresen*
tacão desde as lesões dérmicas,anemia hemolítica,
artralgias, sindrome febril indeterminado, tamponamento cardíaco^que se verificaram nos casos revistes.
Faz-se referencia,ainda,aos diferentes tipos j
de evolução,prognóstico, factores condicionantes,
e terapêuticas.
A partir desta experiência pretendem os autores
apresentar una grelha de avaliação clínica e laboratorial destes doentes # para uaa vigilância mais sistematizada.
Esta patologia exige sobejas vezes a colaboração de um quadro de clínicos oriundos de diferentes
especialidades onde a Medicina Interna com a sua
vocação integradora tem um papel importante a desempenhar.
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DERMATOMIOSITE JUVENIL

A.Gomes Pereira; A. Caldeira Ferreira; A. Quintal;
H. Cabral Fernandes; Ana Carvalho; M. Pedro.

Unidade de Reumatologia e Serviço de Pediatria - Centro
Hospitalar do Funchal

Os autores apresentam um caso clinico de uma criança de 8 anos de idade, sexo masculino, com dermatomiosite em tratamento há um ano.
A doença iniciou-se aos 6 anos de idade, com m i a s tenia, mialgias eeritema violáceo palpebral. Os doseamentos enzimáticos estavam elevados e os parâmetros
imunológicos dentro dos valores normais. 0 electromiograma era anormal e compatível com o diagnóstico.
Tem tido boa evolução clinica e laboratorial, nao
apresentando calcificações ou fenómenos de vasculite,
com força muscular mantida, desenvolvendo uma actividade diária normal.
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ARTRITECRÓNICAJUVENIL-revisãode7casos

A.GomesFerreira;A.Quintal;H.CabralFernandes;Ana
Carvalho;SidóniaNunes;LigiaNóbrega;FilomenaTeixeira.
UnidadedeReumatologiaeServiçodePediatria-CentroHospitalar doFunchal
OsautoresfazemumarevisãodesetecriançascomArtriteCrónicaJuvenil,observadosnaconsultadeReumatologiaPediátricadoCentroHospitalardoFunchal,
noperíodocompreendido entre.JaneiroeMarçode1991.
0 sexofemininofoiomaisrepresentado (71%) .0
iniciodadoençaverificou-seentreos7eos10anos
deidade.0tipopoliarticular foiomaisprevalente
(5casos),estandoasformassistémicaseoligoarticularrepresentadaspelosrestantesdoiscasos.
Ocorrerammanifestaçõesextra-articulares em57%das
crianças.
Paraalémdaterapêuticaanti-inflamatória,foram
submetidasatratamentodefundo (saisdeouro)três
crianças.
Descrevemaevoluçãodealgunsparâmetrosinflamatórios,estudoimunológico eHLA.
Consideramoestadioactualdacapacidade funcional
(Steinbroeker)dascriançasrelacionando-a comaescaladeGraffar.Realçamaimportânciadodiagnóstico
precocedaArtriteCrónicaJuvenil.
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" POLICONDRITE RECIDIVANTE "
Luis Freitas;Caldeira Ferreira; Luzia Ferraz;Augusto
Barros; Henriques de Gouveia; Fernando Borges.
Serviço deMedicina II,do Centro Hospitalar do Funchal
A Policondrite Recidivante euma doença sistémica
rara,que se caracteriza pela destruição das estruturas
cartilaginosas,alteração nos orgaos sensitivos,tracto
respiratório, sistema cardiovasculareaparelhourinário.
Os A.A., descrevem o caso clínico de doente do sexo
feminino,25 anos que desde há 8anos apresenta episódios de febre,epistáxis,dispneia ins eexpiratória,hemoptises e enfisema sub-cutaneo da face e pescoço,submetida a diversas traqueostomias. A broncofibroscopia,
o TAC dos seios peri-nasais,do pescoço e torax,naorevelaram fístulas. Sujeita a toracotomia por duas vezes
foram inconclusivas.
Desde o início da doença, apresentava alterações
vestibulares,artrite do cotovelo eepisódios de hemiparesia esquerda,com recuperação total e TAC cranioencefálica normal.Os estudos laboratoriais revelaram VS
aumentada; anemia moderada,hematuria microscópica com
biopsia renal normal eautoanticorpos negativos :ANA,
antiDNA; SSA e B;ANCA e anti-membrana basal glomerular.
A histologia do septo nasal revelou a cartilagem
com infiltrado inflamatório,diminuição do teor demucopolissacáridos eaumento colagéneo.
A unicn terapêutica eficaz -pulsos de 3gramas de
metil prednisolona mensais,traduz agravidade dasituação.
OsA.A. realçam :a raridade da doença ea forma de
apresentação com fistula do tracto respiratório,embora
nao demonstrada.
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DOENÇA DE BEHCET
REVISÃO DE 28 CASOS
Domingos Araú.io.J.Palmares.M.Fátima Coutinho,
J.Castro-Correia eA.Lopes Vaz.
Uniadde deReumatologia eServiço de Oftalmologia do Hospital de S.João.Porto.
Os autores apresentam uma revisão de
28 doentes (20 homens e8mulheres,media de
idades =36 anos -22 a63)com sindrome de
Behcet,que frequentam as.consultas deOftalmologia eReumatologia. Todos os doentes
apresentavam aftas orais e85%ulceras genitais. As lesões de vasculite cutânea compreenderam afoliculite (93%), oeritema nodoso
(32%)e atromboflebite (29%). A lesão ocular
mais frequente foi apanuveite (50%).seguindose auveite posterior (29%)e auveite anterior
(11%). A acuidade visual era inferior a0,1
em 12doentes (4bilateral,8 unilateral). 0
envolvimento articular (79%dos casos)caracterizou-se por artrite de qrandes articulações
(43%)e artralgias (36%). 6doentes tiveram
manifestações neuropsiquiátricas (diplopia,
convulsões,meningoencefalite,hemorraoia subaracnoideia). 0 intervalo entre o aparecimento
dos primeiros sintomas da doença e odiagnóstico de inflamação ocular foi em media de6
anos (0-15). Em 25 doentes oHLA revelou68%
B5+ (47%-B51),e 16%B27+.A corticoterapia
foi aterapêutica mais utilizada; 11 doentes
efectuaram terapia imunossupressora (7ciclosporina, 3clorambucil, 1azatioprina, 1ciclofosfamida).
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CONTEÚDOMINERAL03SEONAPOPULAÇÃO
FEMININAPORTUGUESA.
Aros©Dias,C.Vaz,CéuMaia,C.Afons©,J.Pinto,
A.Guedes,MlEugenia,!.Amaral,A.L©jesVaz.
UmidadedeReumatelogia eLab.Radioisót©p©s.
Hosp.S.J©ã© eFaculdadeMedicina.P©rt©.
Amassa©sseaéoprincipal,erab©ranio•
únic©,determinantedasfracturas©ste^per©ticas.
Entreosmét©dosdeavaliaçãodamassaáasea,^aabs©rci©metriam©n©f©t©nica c©astitui
ummét©d© relativamentefiávelebarat©para
©rastrei© depepulaçíesderise© eparam©nitorizaraeficáciadeprogramaspreventivas©uterapêutic©s.
Nesteestudo,determinam©sp©rabsarcieraetriajion©f©tánica(M<ílsgaardMedicai)dametáfisedistaid©rádi© d©braç©nl©dominante,©conteúd©mineral asse© em60mulheres
distribuídasperfaixasetáriasáe10an©se
preenchend© ©sseguintescritéri©s:
1-Iâadeentre©s 20 e©s80an©s.
2-Pes©dentr© doslimitesparaaaltura.^
3-NaoutilizaçS© deestr©géniosdesdehá
pelomenos12meses.
4-Ovári©s intact©souremovidosap6samen©
pausa.
5-Ausêncla deingestão crónicadedrogas
quepossam afectarometabolismo-esse©.
6-Ausènciadedoençasqueafectem •cálci©
ouometabolismoóssee.
Ascurvasencontradas expressam^osvaloresmédios £ 2desvios-padrão damédia,determinadasemcadagrupoetárioconsiderad®.
Curi©samente,estascurvassã©relativamentesobrep©níveisisiereferênciad©aparelho,.ouseja,dap©pulaçã© femininadinamarquesa.
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COMPARAÇÃO INVIVOENTRE AABSORCIOMETRIA POR RAIOS-X (DEXA)EA
ABSORCIOMETRIA BIFOTÓNICA (DPA)NA COLUNA LOMBAR ENA ANCA
A.C. AlvesdeMatos,J.A. MeloGomes, Ti. André Santos
Clinica deOsteodiagnóstico eHospital MiliLor Princlpa1,Lisbon
Comoobjectivo deestabelecer omelhormétodo demediçSo dadensidademineral óssea foram comparadas asmediç6es realizadas por
absorciometria por Raios-X (Hologic QDR-1000)comas efectuadas
por absorciometria bifotónica (Norland 2600)na coluna lombar de
33 indivíduos (Idades 36-80; média-56,6±1,82)enaanca esquerda
de 27 (idades 36-80 ;média-57,6+2,0).
Resultados:O coeficiente de regressSo para adensidade óssea da
coluna lombar (total) foi 0,958 (SEE-0,<17)comumdeclive de
0,885 (a-0,19)quandoosvaloresda DEXA eram derivados dos da
DPA ( valores DEXA <valoresDPA).No entanto,o coeficiente de
regressSo para adensidade óssea de cada corpo vertebral era
menor(0,906 para L2, 0,918 para L3 e 0,859para L4)com um
coeficiente de regressSomultomenor para as & r e a s { 0 , 8 para L2,
0.661 para L3 e 0,311 para L4). As equações de regressSo
relativas à idade
eram idênticas em declive (0,006) mas
mostraram diferentes"intercept" eSEE :1,326 e0,14 para aDPAe
1,24 e0,12 para aDEXA.
Na anca, os coeficientes de regressSo para adensidade óssea no
colo, trocanter e
triangulo de Ward foram 0,907, 0,8 e
0,863.respectivamente, istoé,menores que na coluna lombar.Foram
também encontrados SEEs muito maiores excepto para o colo.Em
todasasmedições naanca osdeclives foram <1o que significa
que os valores deDEXA <valores DPAquandoos valores deDEXA
foramderivados dos valores deDPA.
ConclusBes:Quando seusa aDEXA para avaliar a densidade óssea
em indivíduos previamente submetidos aDPA,osvalores podem ser
comparados comuma variabilidade segura na coluna lombar.Na anca,
omesmo éverdade sobretudo para o colo do fémur, embora comuma
maior variabllidade.Estas discrepâncias entreosparâmetros de
regressSo na coluna lombar enaanca podem ser explicados por
diferenças na delimitaçSoda área de interesse entre os dois
instrumentos demediçSo.
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COMPARAÇÃODAABSORCIOMETRIA MONOFOTÓNICA (SPA)COMA
ABSORCIOMETRIA BIFOTÓNICA (DPA)NAMEUIÇAODA
DENSIDADEMINERAL O'SSEA (BMD)EMMULHERES
J.A. MeioGomes,A.C.AlvesdeMatos.R.AndréSantos
UnidadedeReumatologia doHospital Militar Principale
Clínicade Osteodiagnóstico,Lisboa
Para estabelecer a relaçSo entre a SPA ( absorciómetro
monofotónlco Norland comuma fontedeiodo-125)eaDPA (Norland 2600com uma fontedegadolínlo-153)foram avaliadas as BMD
de195mulheres. Em todasestasmulheres forammedidasasBMDdo
rádioesquerdopor SPAedacoluna lombar por DPA ( idades 2785,M*DP=57,'(j:10,<i).Em 89 mulheres desse grupo ( idades 3383,M*DP=58,2±10,'i)foi também realizada umamedição,porDPA, da
ancaesquerda.
Os resultados obtidospoiosdoismétodosdeabsorciometria foram
comparados entrosie correlacionados comaidadepelomótododo
correlação linear,utilizando umconjuntoinformatizadodetestos
estatísticos "standard".
Comparaçõeso mparelliadasdeBMD
Rádio 1/3
Rádio 1/10
Col.lombar
C.fómur

vs idade
vs idade
vs idade
vs idade

CR
-0,616
-0,476
-0,355
-0,508

declive

SEE

-0,005
-0.003
-0,006
-0,007

0,07
0,066
0,125
0,125

Rádio 1/3
vs Col.lombar
0,557
0,305
Rádio 1/10
vs Col.lombar
0,<t02
0,18'i
Rádio 1/3
vs C fómur
0,381
0,582
vs C.fémur
0.387
Rádio 1/10
0,068
CR-coeficiente decorrelação;SÊE-erropadrfodoprevisto

0,07<i
0,068
0,076
0,07<i

TodasascomparaçBesemparelhadas foramaltamentesignificativas.
Conclusões: 1. TantoaSPA comoaDPA {coluna lombarecolo do
fémur)têmboacorrelação com-aidade.
2. Demonstra-se queaperdaóssea relacionada coma
idadeémaior aonível dacoluna lombarecolo do fémur (0,006
B/cm2/ano e0,007g/cm2/ano,respectivamente.
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REPRODUTIBILIDADE DADENSITOMETRIA OSSEA BI-FOTONICA RADIOLCfclCA
ESTUDO "INVITRO"e"INVIVO"
Eugenia SimSes,RuiAndré SantoseJ.A.Melo Gomes
UnidadedeReumatologia doHospital Militar Principal,Lisboa
Com afinalidade
densitometria óss
vitro"e "invivo"
Parao estudo "i
("fantomas") da
colodo fómur (42
repetição, comin
coluna lombar (41
RESULTADOS:

deavaliar areprodutibilidade longitudinal da
ea radiológica foi efectuado um estudo"in
utilizando umaparelhoHOLOGICQDR-1000.
n vitro" foram utilizados os
simuladores
coluna lombar (345medições efectuadas )edo
medições ). Oestudo "in vivo" consiotiu na
tervalode 1hora a1mês,dedensitometriasda
doentes )edocolodofémur (25doentes).
Média

Estudo "invitro"
Coluna lombar:
(345)
Colodofémur:
(42)
Estudo "invivo"
Coluna lombar:
(41)
ColodoFémur:
(25)

área
BMC
BMD
área
BMC
BMD
área
BMC
BMD
área
BMC
BMD

55,7cm2
57,32g
1,024g/cm2
5,72ema
4,2g
0,746g/cm2
(Médiadosdesvios
0,87 cm2
1.24g
0,015g/cm2
0,28 cm2
0,20g
0,022g/cm2

DesvioPadrão

C.V.

0,19 cm2
0,25g
0,04g/cm2
0,07 cm2
0,1g
0,02g/cm2

0,36%
0,44%
0,43%
0,01%
0,03%
0,03%

) D.P.
0,74 cm2
1,30g
0,010g/cm2
0,24cni2
0,17g
0,021g/cm2

C.V.
0,85%
1,05%
0,67%
1,17%
0,85%
0,95%

CONCLUSÃO: 0métodoeoaparelho utilizados demonstraram ter
uma boa reprodutibilidade "in vitro"e"invivo"queotornam
adequadopara aavaliaçãodamassa óssea econtrole terapêutico.
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CARACTERÍSTICAS DA DOR E IMPOTÊNCIA FUNCIONAL EH DOENTES OSTEOPORÓTICOS
Jaime C, Branco. A,C. Alves Hatos, Viviana Tavares, J. Canas Silva, M.
Viana Queiroz
Núcleo Reumatologia, Hospital Santa Haria, Lisboa
Con a finalidade de avaliar o perfil da dor e a impotência funcional (para
o trabalho e para as actividades diárias) causadas pela osteoporose (OP)
nun grande número de doentes realieámos um estudo prospectivo, ei todo o
território nacional,que envolveu 153 clínicos gerais. 0 estudo incluiu
1175 doentes com OP (pelo menos uma fractura) com uma idade média de
65,2+8,8 anos; 283 eraa homens (24*) e 892 (7fiX)erai nulheres, Na maioria
dos doentes ador era moderada (50,5X) ou grave (35,4X) localima-se na
coluna lombar (86,lí) e/ou dorsal (57,6í) e ocorria durante a noite
(46,6*) ou de manhã (38,5X).
Os factores desencadeantes da dor eram a manutenção prolongada da mesma
posição (68i99X), os movimentos súbitos (67,5X1, a flexão do tronco
(66,5X1, subir escadas (64,IX), estar de pé (55X)e descer escadas (55X).
Apesar de referirei poucas manobras capazes de aliviar as dores, os
doentes recorriam geralmente ao repouso na cama (57,6X1,às mudanças de
posição (46,IX) e à aplicação de calor (33,8X1. Os fármacos eram
utilizados por 1009 doentes (85,9X) e ea 61,7X de forma regular. As
actividades como a alimentação, andar no domicílio, deitar e sentar são
possíveis coa ligeira dificuldade enquanto que lavar e secar todo ocorpo,
vestir e despir, levantar da cama ou da cadeira, andar fora de casa e as
tarefas domésticas representam uma dificuldade moderada. Subir escadas é
muito penoso e carregar sacos de compras é impossível, sem auxílio de
terceiros.
Duzentos e oitenta e oito (24,5X) doentes trabalhavam menos horas por dia
e 21 (1,8X) mudaram para um emprego menos pesado devido àOP. Dos 703
(59,8X) doentes reformados 274 (23,3X) viram-se impedidos de trabalhar
pela OP,
Trezentos e cinquenta e um doentes (29,ÍX) viram o seu rendimento
económico diminuído devido à doença,
CONCLUSÕES: I) A dor devida à OP émoderada agrave, de localização
lombar, agrava-se cos as tarefas do dia-a-dia, tem difícil alívio e leva9
em cada 10 doentes a utilizar fármacos; 2)As actividades diárias básicas
são efectuadas com dificuldade moderada a intensa; 3)Hetade dos doentes
teve de abandonar ou de mudar de emprego devido àOP e ua terço viu o seu
rendimento económico diminuído; 4) são necessários estudos adicionais que
comparem estes resultados com outras variáveis (p.ex, idade, tipo de
fractura, etc.).
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OSTEOCALCINA EDOENÇAS ÓSSEAS
Carlos Vaz e A. Lopes Vaz
Unidade deReumatologia. H.S.João .Porto.
A osteocalcina, produzida pelososteoblastos, constitue um biomarcador de maior
fidelidade que afosfatasemia alcalina oua
hidroxiprolinúria.
Ela representa assim o biomarcador
mais fiel do "turnover "ósseo.
Nesta comunicação é posta em relevo a
contribuição do seu doseamento para odiagnóstico e/ou avaliação de várias situações clínicas tais como o hiperparatiroidismo primário,
o mieloma múltiplo, asmetástases ósseas,a
doença de Paget,aosteoporose, aosteodistrofia renal,asmanifestações ósseas das doenças hepáticas crónicas eem afecções ósseas
iatrogénicas,particularmente as devidas ao
uso de corticosteróides e de anticonvulsivantes.
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OSTEOGÉNESE IMPERFEITA
Eugenia Simões, Rui A. Santos, J. Melo Gomes
uniaade de Reumatologia do Hospital Militar Principal (Lisboa)
Descrevem-se três casos de osteogénese imperfeita do tipo
1 .
a
Caso 1 - Doente do sexo feminino, 46 anos, com mais de 15
episódios fracturários dos três aos quarenta anos; surdez desde
os trinta e cinco anos; escleroticas azuis; baixa estatura; baixa
densidade mineral óssea.
Caso 2 - Doente do sexo masculino, 21 anos, cinco episódios
fracturários desde os dois anos e meio; escleroticas azuis; mãe
com osteogénese imperfeita; estatura normal;baixa densidade
mineral óssea.
Caso 3 - Doente do sexo feminino; 31 anos; onze episódios
fracturários desde os dez anos; hipoacusia desde os vinte e sete
anos; prolapso da mitral; escleroticas; baixa estatura; deformações ósseas e baixa densidade óssea.
A osteogénese imperfeita é a doença congénita do tecido
conjuntivo mais frequente sendo a sua prevalência cerca de
1/20000. Existe uma grande heterogeneidade bioquímica, baseando-se numa deficiência na síntese do colagéneo.
Ultimamente, tem-se proposto que a terapêutica precoce
com calcitonina possa ter algum valor significativo.
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SINOVIORTESE QUIMICA COM ACIDO OSMICO
Carmo Afonso,C.Vaz,Aroso Dias.e Art Lopes Vaz
Unidade deReumatologia. H.S.Joao. Porto.
Dado que asinovectomia quimica pode ser
uma terapêutica eficaz nos reumatismos inflamatórios crónicos,efectuamos asinoviortese com
ácido ósmico num grupo de treze doentes com
patologia crónica articular diversa,eem que
um ou ambos os joelhos se apresentavam com
sinais inflamatórios muito marcados.
Os resultados foram avaliados qualitativamente em pior,nulo,1igeiramente melhor,bom e
muito bom de acordo com a sintomatologia clinica ecom aobservação dodoente.
0 recuo após sinoviortese variava de 2
meses a3 anos, sendo orecuo médio de 12meses
Obtiveram-se bons ou muito bonsresultados em 9 doentes,nulos em 3 doentes eum
resultado modesto em um doente.

97

P-22

v

líigUERITO EFIDEMOIOGICQ DED C B p S REUÍWTICAS MJTIA AMOSTRA DA
FOHJLPÇiO PORTUGUESA (resultadosprelininares).
B AlvesMatos JaimeCBranco, JCanasSilva,MViana Queiroz e
Petnando deFadua.
Núcleode Feumatolcgia,.Serviço de Medicina IV,Hospital da Santa
Maria, Lisboa,Portuga!.
Os dados estatísticos das doe.nr?s reuiíâticas m Portugal sâo escassos, imcocipletosedesactualizadas, Ho intuito de obter alguns
dados sobre anossa populaçãounipasesforçoscom oPrograma OMSCIN'DI (Countrywide Noncownunicable Diseases Intervention) em
Portugal para efectuarmos uma avaliaçío reumatológica. Esta
consistiu num questionário com ei'ai-eclinico,aisbosefectuados por
reV'Ttatologistas seniores ou em fcraçíc.
Estudános 1381 individuos que responderam aum apelo dirigido a
3000 pessoas representativas da população doDistritode Setúbal
seisccionadas aoacaso.
A idademedia dapopulaçio estudada foi de40,7 +/- 14,banos; 632
(55,8"/.) eram do SEXO masculino e 749 (54,2X1 do sexo feminino.
Considerámos normais 450 individuas (32,6"/.)cuja idademedia era
de 33,2 */- 13,8anos; destes,233 (36,91) eran hcmens.Este grupo
era predominantenente constituido por homens (p-0,002) e por
jovens (P':.0,0001>.
As lombalgias sinples foraf o achado fiais frequente no grupo
afectado (!5,2*.), seguido pela hiperlordose lonbar (10,3X), pela
poli-'steoartrose (8,47.),pelos nódulos deHeberden (5,17.1, pela
gonartrose (4,57,),peles genu valguíie varum (3,531,cada), pelos
nódulos de Bouchard (2,6X0, pela gota urica (1,55;! e peia
coxartrose (0,77.). 0 teste de Schobber correlacionou-se
negativamente cc:na idade !p<.0,0001).
fis doenças inflamatórias tais c o m aartrite reumatoide clássica
'presente erc5 indivíduos), aespondiiartrite anquilosante (sn3 ) ,
a artrite psoriasica (em 2)e aartrite crónica juvenil (em 1)
foram raras.
CONCLUSÕES: Neste estudo verificámos que: 1) As alterações
ousculosqueleticas sto muito frequentes, afectando 67,47, da
pcpulaçèe; 2)estas alterações s*o r!?isfrequentes nas mulheres e
nos Tiais idosos; 3* apatologia na.is frequente è a lombalgia
sirples; 4) aprevalência das doenças reumáticas inflamatorias é
surpreendentemente baba.
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E3TU0O EPtDEHtOLÚBlCO COMPARATtVQ
BE 0UA3 CONSULTAS DE REUHATOLOQIA
Rui Qndr* S J n t M , Auqu«to Fíustlno. J. A. Helo Qomet
Unidide de Reumatoloqia do Hosoitnl Militar Drincio-il
Com o objectivo de comparar ieoidemiologia de duas consultas de
Reumatologia,foram analisados os orocessos clínicos dos doentes da
Consulta Externa de Reumatologia do Mosoital Militar
Prtncloal
IC.HMPJ.e de uma Consulta de Clinica Privada (C.CPt. ^eriflcou-se naver
uma maior percentagem de doentes do sexo feminino na C.CP (69ÍC vs 33*>C
da C.HMP), n£o havendo diferenças significativas auanto 1 idade m^dia,
tanto na globalidade dos doentes, como oara cada um dos sexos. A distrlbulçSo etária diferiu nos dois grupos,com uma Turva normal -om oiço
na 6* dicada na C.CP, e uma curva bimodal com dois oicos, um dos quais
na 34 dícada, na C.HMP. As patologias predominantes tm imbas is consultas foram aDoença Articular Degenerativa (D.A.D.) e os Reumatismos t-lSo
Articulares (R.M.A.).
A Artrite Reumatdide (A.R.) foi apatologia íncontruJa ím cerca de
30X dos doentes Inseridos no grupo das Doenças Difusas do 1'ecido Conjuntivo, em ambas as casuísticas, veriflcando->;e porím jma IncidSncia
significativamente maior deste grupo nosológico na C.CP U O . " * do
total), do que na C.HMP (4,6*). 0 predominlo de mulher-s ;m r-laclo »
homens foi menor na C.HMP (1,7:1) 30 que na C.CP (3:1).
A* Espondiloartropatias Seronegativas forim mais frequentes na
C.HMP (3,lí do total), do que na C.CP (3,52). Nas duas consultas, cerca
de ZOt dos doentes deste grupo tinham Espondiiite Anquilosante (E.A.).
A relacic homem-mulher, dentro das E.A.. íoi de 11:1 na C . H M P ••de ''il
na C.CP.
A O.A.D. foi apatologia mais frequente na C.HMP, com 3».2Z dos
doentes,sendo asegunda em frequência na C.CP, com 2 l , 3 ' i . a oercentaqem
de doentes do sexo masculino com esta patologia, foi maior na C . H M P
(com 2 3 X ) , do que na C.CP (com 1 7 X ) . a distribuído utâria foi semelhante nos dois grupos, « para homens -3mulheres, com um pico na bê
década.
0 qruoo das Doenças Metabdlicas * Endócrinas, ropresentou -érea de
f/í nas duas s i n e s , sendo aGota responsive! por cerca de 'O* destes
doentes, quase na totalidade do sexo masculino (aoenas dois casos "io
sexo feminino na C.HMP 1, • com pico «târio na "i»década.
Nas Doenças Ósseas e da Cartilagem, mais frequentes na C.CP do que
n* C.HMP, (8,1* 'S3,121, aOsteooorose foi a •íntldade dominante,
responsável por cerca de 60Í dos doentes nos aois jruoos. 0 predomínio
d« mulheres foi «vidente, reoresentanao JOI desta oatoloqia.
0 grupo dos R.N.A., responsável numero um de doença na C.CP (com
S ^ Í B Í ) , e segundo na C.HMO (com I2,9)C), comoreende um Leque variado de
patologias, das ouais as Lombalgias e os Reumatismos Abarticulares
foram responsáveis por um» mdtíla de 30X dos doentes nas duas séries,"^s
Lombalgias foram mais frequentes na C.HMP (presentes -jm 50,2% das
indivíduos deste qruoo), enouato os Reumatismos AbarMcular-s -eor-sentaram 33,4X dos R.N.A. na C.CP.
A» mcidtnclas no» restantes gruoos nosoldgicos f o n m sobrsoonivels, veriflcando-se apenas uma maior incidíncia oe indivíduos sem
patologia articular na C.HMP (ll.tí), do que na C.CP (6,1X1.
Os maiores desvios encontrados nesta comparação, devem ser exolicados peias ccnpicionantes da C.HMP, a qual recorrem -jmgrande numero de
Indivíduos jovens do sexo masculino, oor motivos relacionados com o
Servco Militar O b n g a t d r i o .
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"RADICULOPATIA TORAXICA": DOIOCAS03CIjÍNICOÍlARFXORDAR
J.A.Melo Gomes*,JorgeMachado** ,AmândioSantana***
Batista**** eRuiAndréSantos*
UnidadedeReumatologia* eServiçosdeNeurologia**,
Neuro-Cirurgia**** eMedicina***
HOSPITALMILITAR PRINCIPAL,Lisboa
Aradiculopatia toráxica éuma situação relativamente rara em
clinica reumatológica, sendoabordada de forma breve ecasualna
maior partedos tratados de Medicina e de Reumatologia mais
divulgados,presumivelmente devidoaofactodeashérnias discais
dorsais serem muitoraras.
Por este motivodecidimos relatar osdoiscasosclinicosquese
seguem,ambos com quadro clinico típicoderadiculopatia toráxica,
ouseja: dorcom irradiaçãoem trajecto intercostal tipico,exacerbada pelosmovimentos toráxicos, pelasmanobras deValsalvae
pela mobilização deumaouduasapófisesespinhosasdorsais.
CasosClinicos
Caso1: M.F.M., sexo feminino, 57a. deidade,
professora doensinosecundário, que inicia a10/8/90dor típica
de radiculopatia toráxica, deDe àesquerda, surgida de forma
súbita, apósmanobra de Valsalva (espirro), com progressivo
agravamento posterior.
Sendo o exame objectivo geral normaleoexame reumatológico
sugestivo de radiculopatia toráxica típica, sâo solicitadas
Análises (rotinas,VS e Provas de f.renalehepática normais),
Radiogramas (querevelam vértebra "cega") e TAC dorsal (que
revela destruiçãodocorpovertebral deDe erespectivo pedículo
esquerdopor massa tumoral).
Êefectuada biópsia cirúrgica eestabllizaçcíoda zona afectada.
Diagnóstico histopatológico:Mieloma múltiplo (nãosecretor).
Caso2:L.P.S.,sexo feminino,53a.de idade,que
refere no fim de Set/90o iniciodedor intensa nohemi-torax
esquerdo, com irradiaçãode tipo intercostal (D?), exacerbada
pelos movimentos respiratórios, manobras de Valsalva e
mobilização dasapófises espinhosasdeDs e D i . Ausência deoutrasqueixas.Exameobjectivogeralnormal.
Análises normais (VS=33mm/l« hora), Radiogramasda coluna dorsal
normais,embora comdeficiente visualizaçãodospedículosesquerdos de De e Di, aTACdorsal efectuada revela pequenoderrame
pleuralà esquerda. Efectuados biópsia pleural e estudo do
líquidopleural,estes são.inconclusivos.
A 30/11/90 verifica-se o início, nem causa desencadeante
aparente, depoliartrite periférica, que atinge com caracter
aditivo e de forma bilateral e simétrica asmãos, punhos,
cotovelos, joelhos,tíbio társicasepés.
Diagnóstico:ArtriteReumatóide.
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OLIGOARTRITES B27POSITIVO NA INFÂNCIA ENA
ADOLESCÊNCIA
Sara Freitas.Teresa Bravo,D.Araújo,F.Ventura,
Carlos Vaz,Vitor Quevedo eA.Lopes Vaz
Unidade de Reumatologia.H.S.João.Porto.
0 objectivo deste trabalho foi oestudo nasoldgico e da evolução das Oligoartrites B27 positivo com início na infância e na adolescência.
Foi feito oestudo retrospectivo de 40 doentes
(29 do sexo masculino e 11 do sexo feminino).
As articulações mais frequentemente atingidas
foram os joelhos,tibiotársicas eancas.
A Sacroileíte bilateral estava presente em 17
dos casos,tendo sido classificada como Espondiiite Anquilosante Juvenil.
Em 14 doentes surgiu também uma artrite da
articulação sacroiliaca 3 a7 anos depois do
inicio da Oligoartrite.
A forma oligoarticular manteve-se apenas em9
casos.
A entesite eos antecedentes familiares foram
mais frequentes no grupo com sacroileíte,
enquanto que a inflamação ocular pervaleceu
nas formas oligoarticulares.
São discutidos ainda outros factos associados
à modalidade evolutiva.
0 modo de evolução das Oligoartrites B27 positivo não é único eos grupos têm característicasdistintas.
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ENTESOPATIAS NAS ESPONDILARTRITES SERONEGATIVAS
1~CLIN1CA,1MA6E0L0G1A eESTUDO HlSTOPATOLOálCIT
D.Araújo,C.Maia,V. Quevedo,C.Vaz,I.Brito,J.
Saleiro eA. LopesVaz.
Unidade deReumatologia. H.S.João. Porto.
Foi efectuado um estudo clínico,radiológico e cintigráfico dos pontos dolorosos
entésicos num grupo de 35 doentes com espondilartrites seronegativas (EAPSN) em comparação
com um grupo de doentes "com artrite reumatóide
(AR)eoutro com sindrome fibromiálgico primário com objectivo de determinar asua sensibili
dade eespecificidade no diagnóstico destes
grupos de doenças.
No estudo do ponto insercional aquiliano foi também utilizada aecografia eem três
destes casos procedeu-se abiópsia local ea
estudo histológico.
Os resultados parecem apontar o interes
se clinico de certos pontos dolorosos como
elementos de apoio no diagnóstico diferencial
nas doenças estudadas.
A comparação entre os diferentes métodos utilizados permitiram evidenciar asuperioridade da clínica sobre os demais e dacintigrafia sobre aradiologia.
A ecografia parece ter mais interesse
no estudo do corpo tendinoso que da zona insercional.
0 exame histológico além de revelar as
características inflamatórias da entesite mostra também alterações compatíveis com uma
osteite justa-insercional.
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PELVIESPONDILITE ANQUILOSANTE FEMININA:AFECÇÃO
BENIGNA ?
F.Simões Ventura, Iva Brito,Céu Maia,Domingos
Araújo eAníbal Marinho.
Unidade deReumatologia. H.S.João. Porto.
0 estudo da nossa casuística dePelviespondilite Anquilosante Feminina,englobando
dezoito doentes,permitiu constatar que duas
delas tiveram um envolvimento axial muitomarcado, com anquilose da coluna vertebral,incluín
do oraquis cervical. Este aspecto demarcou-se
do damaioria dos outros casos,em que,para
além duma sacroileíte, houve preferencialmente
compromisso do esqueleto periférico.
Estes resultados são comparados com os
obtidos na literatura e será encarado oproblema duma eventual heterogeneidade nosológica da
pelviespondilite anquilosante feminina.
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ESPONDILITE ANQUILOSANTE EPSORIASE. PARTÍCULARlDADES EVOLUTIVAS £TERAPÊUTICAS
•
V.Quevedo, D.Araújo,Manuela Fernandes,Lúcia
Costa eA. Lopes Vaz.
Apresenta-se um doente do sexomasculino, 43 anos de idade,com Espondiiite anquilosante B27 +, aque se associa,cerca de 20 anos
depois, lesões de Psoriase que coincidem com o
atingimento das pequenas articulações das mãos
e pés com evolução grave ede carácter destrutivo, bem como envolvimento do estado geral
com anemia marcada, hipertermia e quadro séptico que motivam antibioterapia sistémica prolongada.
Discute-se os factores favorecedores
desta complicação infecciosa bem como arelação
do envolvimento cutâneo com aetiologia da
doença articular e aterapêutica instituida.
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ESTUDO CLÍNICO ERADIOLCÍGICO DAOSTEOARTROSE DAS MXoS
J.A.Melo Gomes,RuiAndré Santos,L.Almeida Duarte e O.Reis
Unidade de Reumatologia eServiçode Radiologia
Hospital Militar Principal,Lisboa
Foram analisados alguns aspectos clínicos e radiológicos dos
primeiros 100doentesobservados desde 1988numa consulta,seleccionados por apresentarem osteoartrose dasmãos, manifestada pela
presença de nódulos deHeberden ede Bouchard.
Osdoentes foram estudados em relação aosexo, àidade, à idade
de aparecimento dos nódulos e à existência de antecedentes
familiares. Foram revistos os radiogramas na incidência de frente
de ambas as mãos e registados onúmero total de articulações
atingidas eo envolvimento de cada uma delas em particular.Foi
também procuradoo número total de articulaçCes com alterações de
diminuição da entrelinha articular.esclerose óssea subcondral.osteofitose ou erosSes.A existência de osteoartrose
erosiva foi definida
pela presença demais de 5erosões nos
radiogramas.
RESULTADOS:0grupode 100 doentes tinha uma idade média de
63±9,52 anos e era constituido por 10homens e90 mulheres.Os
homens eram um poucomais idosos que asmulheres,em média 6anosl
C)'=69±12,74 anos; Ç=63+8,95 anos).
Aduração média da doença era de 9+7,04 anos iniciando-se um
poucomais tarde noshomens(O'=57±10,94;Ç=53+7,20 anos).
Havia antecedentes familiares em 35%dosdoentes estudados ea
forma erosiva deosteoartrose atingia 38indivíduos.
Aosteoartrose erosiva relacionava-se positivamente com aduração
dadoença (5,3%com duração <5anos, 31,6%entre 5e 10anose
36,8% semaior que 10anos) ecom onúmerode articulações atingidas (5,3%se <10articulações, 52,6%entre 10e20e 42,1%se
>= 20articulações atingidas ) . Não foi notada associação particular com aexistência de antecedentes familiares (39%).
A osteoartrose erosiva era muito mais frequente quando havia envolvimento dasmetacarpo-falângicas (73%) do que quando havia
atingimento das interfalângicas proximais (44%) ,interfalângicas
distais (39%)ou rizartrose dopolegar (46%).
Em 15doentes havia envolvimento das articulações radio-cárpicas,
em 63da trapezo-metacarpiana, em 22da trapezo-escafoideia eem
16doentes havia alterações noutras articulações dos punhos.As
M.C.F. estavam atingidas em 51%dosdoentes e, como seria de
esperar^as I.F.P.em 77%e as I.F.D.em97%.
CONCLUSÕES: 1. Apresença de erosões relaciona-se positivamente
com aduração dadoença ecom onúmero de articulações atingidas.
2. Na nossa série nSo foi encontrada uma associação
muito forte entre aosteoartrose erosiva ea existência de antecedentes familiares.
3. Tal como noutras séries,o atingimento das
articulações metacarpo-falângicas naosteoartrose erosiva émuito
frequente.
4. O envolvimento de outras articulações do punho
além da trapezo-metacarpiana não éraro.
5. O envolvimento das metacarpo-falângicas émais
frequente (51%)doqueogeralmente descrito.
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PREVENÇÃO DAS LOMBALGIAS
Carlos Vãz ê A. Lopes Vaz
Unidade de Reumatologia. H.S.João. Porto.
A lombalgia no trabalho constitue uma
das gueixas mais frequentes euma das razões
mais invocadas para o absentismo.
A sua patogenia tem de ser encarada
dentro do binómio trabalhador - posto de trabalho. Em relação ao primeiro elemento do binómio
a análise psico-social e^dentro do exame somáti
co-oestudo biomecânico da coluna parecem ser
os indicadores com maior valor preditivo.
A correcção do posto de trabalho representa um elemento importante na prevenção das
lombalgias,mas a selecção dos candidatos eo
treino em função do tipo de trabalho arealizar
podem contribuir para reduzir os encargos,por
vezes elevados, inerentes àmodificação do
posto de trabalho.
São apresentados vários esquemas de
prevenção em relação com diferentes situações
ergonómicas.
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SARCOMA SINOVIAL
Gouveia deAlmeida; Carlos Vaz;M.Emilia Paiva;
J. Figueiredo eA. LopesVaz.
Unidade deReumatologia. H.S.João. Porto.
0 Sarcoma sinovial é tumor relativamente frequente sobretudo nos adultos jovens do
sexo masculino, geralmente externos mas adjacentes auma articulação domembro inferior,
composto por um ou dois t-iposdecélulas sinoviais.
Os autores apresentam um caso clinico
num homem de 44 anos que após amputação do
membro inferior por sarcoma sinovial monofásico do joelho sofreu metastização pulmonar e
retroocular,esta cedendo à radioterapia e
aquela resistindo à poliquimioterapia.
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POLIFIBROMATOSEHEREDITARIA
Luzia F e r r a z , A. CaldeiraFerreira,AugustoBarros,AlbertoQuintal,MárioRodrigues,F.Henriques deGouveia,
F.DrummondBorges.
ServiçodeMedicina2-CentroHospitalardoFunchal
OsA.A.apósintrodução teórica,apresentamumcaso
depolifibromatosenumdoentedosexomasculinode 21 anosdeidadecominícioaos19anos.
AsdoençasdeDupuytrenedeLedderhose associaram-se
ãpresençadenódulosindoloreseaoespessamentodafaseiadosmúsculosperonealeextensoresdopêesquerdo.
0 diagnóstico éconfirmadopelapresençadenódulos
aníveldasfaseiasplantaressuperficiaisepalmaresquerda.0examehistopatológico dafaseiaperonealrevelouespessamentomarcadocomproliferaçãodotecidode
colagéneoedosfibroblastos.
OsA.A.salientamaconcomitânciadeglomerulonefrite
crónicaconfirmadaporbiópsiarenal.
Nestecaso,odesenvolvimento dedoençadeDupuytren
edeLedderhoseassociadasãscaracterísticashistopatológicasencontradas,podem serconsideradas factoresde
agravamentonoseuprognóstico.
Aexistênciadepatologia semelhanteaoutrosmembrosdafamília leva-nosaadmitirapossibilidadede
polifibromatosehereditária.
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STNOVTTE VILONODULAR PIGMENTADA.A PROPÓSITO
DE UM CASO CLINICO.
LeutaM. Araújo.J.M. Matoso Ferreira
H.D.V.F.Xira. Serviço deMedicina (Vialonga).

A partir deumcaso demonoartrite do joelho
direito cuja punçãoarticular reveloua presença
de liquid)sinovial hemático,osautores fazem o
diagnóstico deSinovite Vilonodular Pigmentada e
abordam algunsaspectos doponto de vistaetiológico,terapêutico ede prognóstico.
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UM CASO DE PURPURA VASCULAR.
Lisete Cardoso,José Pinto,~José Brito,Lúcia
Costa eA.Lopes Vaz.
Unidade de Reumatologia.H.S.João.Porto.
Os autores apresentam um caso de Púrpura Vascular numa doente jovem de 20 anos de idade,
sexo feminino,com queixas de artrites intermi
tentes dos joelhos etibiotársicas e cólicas
no hipocôndrio direito. 0exame objectivo não
mostrava alterações para além de púrpura palpáveis nos membros inferiores.
Nos exames complementares eram evidentes alterações hematológicas (leucopenia,trombocitopénia e alterações da coagulação sanguínea),
das enzimas hepáticas e do sedimento urinário,
bem como apresença de anticorpos anti-nucleares com padrão mosqueado com anti SSA+ e
diminuição do complemento sérico.A biópsia
cutânea mostrou uma vasculite leucocitoclástica. A propósito deste caso discutem-se osdiagnósticos diferenciais das vasculites leucocitoclásticas.
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ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES OSTEOARTICULARES DA
DIABETES
Vitor Quevedo,Iva Brito,Carlos Vaz,Lúcia Costa,
Sergio Alcino,Aníbal Marinho,Licinio Poças,
Gouveia deAlmeida,Sara Freitas eA.Lopes Vaz
São avaliados 50 doentes diabéticos,para
estudo demanifestações do aparelho osteoarticular segundo um protocolo clínico,analítico
e radiológico.
São apresentados os totais do estudo onde
há asalientar entre outras alterações aexistência de capsulite adesiva,queiroartropatia,
Dupuytren e de doença de Forestier.
São discutidos os resultados e comparados
com os dados da literatura.
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MANIFESTAÇOES ARTICULARES DA DOENÇA DE CROHN
FTTivarêTa Veloso,José Fraga,Joao Carvalho,
Carlos Vaz,Iva Brito,Ceu Maia,Aroso Diase
A.Lopes Váz.
Unidades deGastroenterologia e de Reumatologia
do H.S.João. Porto
Foram estudados 100 casos de doença de Crohn
cujo diagnóstico foi baseado nos critérios
elaborados pelo "National Cooperative Crohn's
Disease Study ".
Quanto ãs manifestações articulares as articulações mais atingidas são as grandes articulações dos membros inferiores particularmente
joelhos e as tibiotársicas mas qualquer articulação pode ser atingida incluindo as pequenas
articulações das extremidades. Confirma-se a
relação entre vários parâmetros da doença intestinal e a artrite de padrão periférico.Alguns
casos de entesopatia foram detectados independentemente de existir ou não sacroileíte.
Verificou-se também maior frequência de artrite
quando havia associadas outras manifestações
extra intestinais. Namaior parte dos casos
a artrite não era destrutiva e durava menos de
3 meses mas foram encontrados casos com duração
superior a6meses e até com lesões destrutivas
E feita acomparação das manifestações articulares com alguns dados da literatura.
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A LUXAÇÃO ATLANTO AXOIDEIA
PREVALÊNCIA NA ARTRITE REUMATÓIDE
A. Vilar-M.Júlia Ferreira-Euçénia Simões-Ana TeixeiraJ.R.Silva
INSTITUTO PORTUGUÊS DE REUMATOLOGIA - L I S B O A
A A r t r i t e Reumatóide ( A . R . ) constitui o paradigmados reumatismos i n f l a m a t ó r i o s j crónicos e a sua forma mais prevalente.
Embora menos frequente o atingimento axial do esqueleto,as
lesões cervicais são potencialmente graves apesar da sintomalp
logia neurológica não estar relacionada com o grau de subluxação c e r v i c a l .
A articulação atlanto axoideia está suj eita a subluxar em
várias direcções sendo mais frequente a luxação anterior do
axis.
A sintomatologia mais frequente é a nucalgia, alteração da
sensibilidade das mãos com quadros progressivos de quadripanesia espástica.
Os movimentos da cabeça podem desencadear parestesias
dos braços ou ombros.
Para avaliar a prevalência do envolvimento de C1-C2 na
A.R. efectuou-se num estudo da subluxação anterior do Atlas
medindo-se o afastamento da apófise odontoide do arco anterior
de C l na incidência de p e r f i l neutro em hiperflexão, nos últimos
50 doentes com A.R. definida pelos autores da A R A 1988.
Discutem-se os resultados e conclui-se não haver correlação
entre o grau de subluxação e a sintomatologia neurológica, mas
ressaltando-se a importância de prevenir as quedas, t r a u m a t i s mos mesmo menores ou o risco das anestesias gerais com i n t u bação.
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A PREVALÊNCIA DO HLA B 27 NA ESPONDILITE
ANQUILOSANTE NA POPULAÇÃO PORTUGUESA
A . V i l a r - M . J ú l i a Ferreira-J.Machado Caetano-Rosário SanchoINSTITUTO PORTUGUÊS DE REUMATOLOGIA - LISBOA INTRODUÇÃO
Na Espondiiite Anquilosante( E.A.) é conhecida a distribuição
racial e a prevalência f a m i l i a r aumentada.
A associação com o antigenic B 27 com a E.A.discrito em
1973 explicou várias observações embora nem totíos os doentes
com o antigénio B 27 desenvolvessem a doença e cerca de 596
dos calcasianos com E.A. não fossem HLA B 27 positivos.
A distribuição racial parece estar relacionada com a prevalência do HLA B 27 nas diferentes populações.Resultados não
publicados mostraram uma prevalência de 396 oo H L A B 27 na
população saudável portuguesa.
No irituito de determinar a associação do HLA B 27 na Espond i i i t e Anquilosante decidimos rever os últimos 65 doentes obser
vados no ambulatório do Instituto P. de Reumatologia.
Pacientes e métodos : estudaram-se os 65 últimos doentes
com E.A. definida de acordo com os c r i t é r i o s de New York com
exclusão das sacroileites secundárias associadas à artropatia
psoriasica , á doença i n f l a m a t ó r i a do intestino, e ao Sindrome
Reiter.
Resultados : 65 doentes com uma idade média 41.5 a.DS 12,
(Fig.1) 47(7296) homems e 18 (2896) muIheres,com uma relação
de 2.6 :1 f o r a m observados. A idade de inicio de doença aos 27a.
DS 3.2( Fig.2). Daqueles doentes 45 eram HLA B 27 ( +),31 do
sexo masculino e 14 do sexo feminino. E20 doentes eram HLA
B 27 (-) sendo 16 homens e 4 mulheres ( Fig.3).
Discussão: reduzida associação do antigénio B 27 cor.) os doentes com E.A. comparada com outras populações caucasianas
nomeadamente da Finlândia e Jugoslávia foi o dado mais r e l a vante. No entanto em outros estudos a frequência do HLA B 27
na população saudável era também maior. Uma mais baixa prevalência tío HLA B 27 na população portuguesa correlacionon-se
com uma menor frequência de doentes com E.A.B 27 positivos.
Um estudo recente em Espanha apresentou resultaoos s i m i l a res levantando a possibilidade de um haplotipo da população h i bérica conferir uma menor susceptibilidade do que aquela conferida pelo B 27. A continuação deste estudo a nível nacional
poderá c l a r i f i c a r a situação.
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Abcesso pulmonar — P.7
Ácido ósmico — P.21
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Alterações psiquiátricas do LES — CLI .5
Artrite psoriática — CL2.5
A.R. — CL2.3, CL2.4, P.4, P.37

B
C
Ciclofosfamida — P.7
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Neoplasia e reumatismo — CL2.6

O
Olho — P.5
Oligoartrites B ^ positivo — P.25
Ombro doloroso — CL1.7
Osteoartrose das mãos — P.29
Osteocalcina — P.19
Osteogénese imperfeita — P.20
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Síndrome de Sjogren — P.5
Síndrome do canal cárpico — CL2.1
Síndrome dos anticorpos antifosfolípidos — RI
Sinoviortese química — P.21
Sinovite vilonodular pigmentada — P.33
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l'auteur (ou des auteurs); titre; nom de la publication ou de l'auteur; localité; volume; numero;page;
année. On doit respecter I'order alphabétique du
demier nom de l'auteur (ou du permier auteur).

8. Bibliographic reference, according the index medicus; namecapital letters,author's(s) nounand pronoun;title; nameof publication or editor; place;volume; number; page;kear. Alphabetic order of author's list name (orthat of thefirtsauthor)should be
observed.

Au dela ce nombre, elles seront débitées par son
prix, si en sont demandées en avance.

9. 25 copies will be provided free to the author of
each paper. Additional copies will be charged at
cost price, if required soon enought.

10. La Redaction se charge de la correction des
épreuves.

10. The EditingCommittee isresponsible for correcting
prools.

11. Pour la citation bibliographique: -Acfa Reuma.
Port., volume,tome, page et année.

11. For a bibliographic reference: Acta Reuma. Port.,
volume, number, page and year.

12. On demande I'echange. Exchange solicited. Sesolicite el cambio. Man bitted umAustausch.

12. Exchange solicited.Ondemande I'echange. Sesolicite elcambio. Man bited um Austausch.

9. Chaque auteur ale droit de 25 tires àpart gratuits.
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Cherfs) Collèguefs)/Monsieur (Messieurs)

\

La Société Portugaise de Rhumatologie est três heureuse de vousremettre sespublications: -ACTA•
REUMATOLÓGICA PORTUGUESA» (revue de documentation medicale rhumatologique) et le "BOLETIM '
INFORMATIVO» (bulletin d'information rhumatologique du Payset de1'Étranger).
Cesdeuxpublications trimestrielles (mars, juin,septembreedécembre)sontdistribuéesauxMembres'
delaSociétéet, tantquepossible,àquelquesInstitutions médicalesetscientifiques, duPaysetI'Etranger
(Ligues et centres de Rhumatologie ouallies;Écoles de Médecine; Universités et Centres de Recherche
Scientifique;Sociétésmédicales et Scientifiques;Hôpitaux etServices Cliniques;RevuesetJournauxMédiçaux),avecI'echangedepublications etdeplans derechercheet d'activite scientifique,medicaleetsociale.
Nous serions três reconnaissants de nous faireparvenir les noms et lesadresses de ces Institutions
chezvous.
En vous remerciant d'avance votre cooperation, nous vousprions d'agreer I'assurance denossentiments lesplus distingues.

Dear Colleague(s)/Sir(s)
ThePortuguese Society ofRheumatology is verygladtosendyou thepublications: The"ACTA REUMATOLÓGICA PORTUGUESA- (review of medical documentation) and the "BOLETIM INFORMATIVO»
(bulletinon rheumatologicalinformation).
Bothpublications, appearing every three months (March,June, SeptemberandDecember)aredistributed to the Members of theSociety and, asmuchaspossible, to themedicalandscientific institutions
from our own country or a foreign ones- Leagues and Centres of Rheumatology or allied ones; Medical
Schools; Universities and Centres of Scientific Research;MedicalandScientific Societies; Hospitals and
ClinicalUnits;Medical Reviews andNewspapers.
Weintendtoexchangepublications andinformationabout theplans ofresearchandofscientific,medicalandsocialactivity or connectedsubjects. Wewill thank verymuch toyourgiving us thenamesand
addresses of those Instituons inyour Country.
Thankingyou foryour cooperation, withkindregards.

Exmo.(s) Colegafs)/Senhor(es)
A Sociedade Portuguesa de Reumatologia tem o prazer de vos enviar as suas publicações:«ACTA
REUMATOLOGIA PORTUGUESA» (revista dedocumentação médica reumatológica) e-BOLETIM INFOR-,
MATIVO»(noticiário deinformação reumatológica, do Paisedo Estrangeiro).
São ambas publicadas trimestralmente (Março, Junho, Setembro e Dezembro) e distribuídas aos
Membros daSociedade e, tanto quantopossível,aInstituições médicas ecientíficas, nacionaiseestranm
geiras (LigaseCentros deReumatologia eafins;Faculdades deMedicina, Universidades eCentrosde Ini
vestigação;Sociedades Médicas eCientíficas;Hospitais eServiços Clínicos;revistas eJornaisMédicos),
compermuta depublicações edeplanos deinvestigação edeactividade científica, clinica esocial.
A Sociedade agradece osnomes eendereços deInstituições deste tipo existentes noPaís.
Cônscia de que osproblemas criadospelas doenças reumatismais transcendem oâmbito médico e"
deveminteressartoda acomunidade, aSociedadedistribuioseu«BoletimInformativo» tambémaEntida*
des oficiais e particulares, a Meios de tnformação (Imprensa, TVe Rádio) ea Laboratórios deprodutom
químicos-farmacêuticos, emPortugal.
Gratospela vossa cooperação, subscrevèmo-nos comas maiscordiaissaudações.
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Um serviço à Reumatologia Portuguesa

^SANDOZ

Miacalcic
Calcitoninasintéticadesalmão

XEQUE-MATE
À OSTEOPOROSE

Osteoporose senll
Osteoporose pós-menopáusica

Formas d eapresentação:

MIACALCIC spray Nasai

MIACALCIC 50

P.V.P.

7.344$00

5.256$00

2.946$00

ESTADO

5.875$00

4.205$00

2.357$00

UTENTE

1.469$00

1.051$00

589100

C.M.T.D.

262$00

263$00

295100

SANDOZ
Parainlormaçoes maisdetalhadascontactarPRODUTOS SANDOZ, LDA
(módulo bimestral detratamento)

