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INTRODUÇÃO

Descrita há cem anos por três ilustres médicos,
Besnier-Boeck-Shauman, como uma “doença bacilar”,
estudada por muitos investigadores, diagnosticada e
tratada por médicos de várias especialidades, a sarcoidose
continua misteriosa quer na sua etiologia quer nas razões
que motivam os variados quadros clínicos com que se
apresenta (1-3).

Sendo a chave do problema a formação de granulo-
mas em resposta a agente desconhecido (bactéria?
vírus? antigénio orgânico inalado?) e apesar do muito
que a imunologia foi aprendendo, ainda não
compreendemos todo o puzzle.

Admite-se que a formação dos granulomas é iniciada
pela internalização do antigénio pelos macrófagos, a que
se segue a apresentação antigéncia aos linfócitos T CD4
e o desencadear da reacção imunológica:

1 - Estes macrófagos activados, têm funções
acrescidas para além da fagocítica, produzindo enzimas
proteolíticas, radicais livres de O2 e azoto, lizosima,
enzima conversora da angiotensina, incorporando gálio
67. Exprimem à superfície diferentes moléculas de adesão
capazes de activar os linfócitos T e segregam citocinas.

2 - Também os linfócitos T CD4 presentes no
líquido do lavado broncoalveolar dos doentes com
Sarcoidose, apresentam características de activação.
Esta activação leva à sua própria proliferação local e
acumulação celular, bem como à produção de mediadores
de recrutamento celular. Os monócitos que acorrem ao
local ficam aí imobilizados.

3 - As interacções que ocorrem entre macrófagos
e linfócitos, e as citocinas segregadas, originam a
proliferação de macrófagos e a sua transformação em
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células epitelioides, dando origem à formação de granu-
lomas.

Ao conhecer o perfil da resposta imunológica parecia
possível que se viesse a compreender as características
do agente causal. Tal não veio a acontecer. Supõe-se
que se deve tratar do encontro entre terreno
geneticamente favorável e um agente capaz de
desencadear a resposta imune granulomatosa -
substâncias que têm propensão para serem internalizadas
pelos macrófagos e a persistirem nos tecidos, ou porque
não são digeríveis pelas enzimas (microorganismos
resistentes) ou porque não são imunogénicos.

Doença de todas as idades, predomina no adulto
jovem; desde formas assintomáticas ao atingimento
multiorgânico; a prevalência é de 1 a 40 casos por
100000 habitantes (1). Todos os órgãos podem ser
atingidos, com maior incidência no aparelho respiratório
e linfático (2).

Entende-se assim porque é que, apesar dos passos
dados na compreensão do granuloma sarcoidótico, a
clínica se apresenta cheia de surpresas. No dia a dia da
actividade clínica do internista somos confrontados com
apresentações clínicas variadíssimas, como a que se
apresenta de seguida.

CASO CLÍNICO

Mulher, de 23 anos, estudante acorreu à Urgência
com quadro de metrorragias, epistaxis e petéquias, de
instalação aguda. Referia a presença de pequenas lesões
cutâneas maculares com crosta, não pruriginosas, com
um ano de evolução tratadas com flucloxacilina, um mês
antes do internamento e griseofulvina, uma semana
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antes, sem melhoria. Descrevia pequeno nódulo indolor
submaxilar direito com o mesmo tempo de evolução.
Referia também astenia, anorexia, emagrecimento não
quantificado e artralgias das grandes articulações
(sacroilíacas, coluna, joelhos, tornozelos), sem artrite,
desde há um ano. Negava comportamentos de risco para
doenças infecto-contagiosas e não apresentava outras
queixas sugestivas de doença sistémica ou colagenose.
Na história genésica havia a salientar a menarca aos 12
anos, cataménios de cinco dias com fluxo menstrual
normal e interluneos regulares de 28 dias, Não era
fumadora e não tomava contraceptivos orais, nem outros
medicamentos, para além dos já referidos. Não havia
antecedentes familiares relevantes de doença.

Apresentava bom estado geral, uma boa relação
peso/altura (Peso: 58 Kg/altura: 1.57m), temperatura
axilar: 36.7ºC, pressão arterial: 130/80 mm Hg, frequência
respiratória: 20 ciclos por minuto e pulso: 80 batimentos
por minuto. Petéquias dispersas pelo corpo, e na face e
região anterior dos joelhos, pequenas lesões cutâneas
maculares com crosta. Na face notava-se nódulo
subcutâneo de 1 mm submaxilar à direita, indolor e sem
sinais inflamatórios. Não se palpavam adenomegalias
periféricas. A palpação abdominal era normal, não
evidenciando hepatomegalia nem esplenomegalia. O
restante exame objectivo, incluindo o exame neurológico,
não revelou alterações. O exame ginecológico foi
dificultado pela presença de metrorragias abundantes.

O hemograma revelou trombocitopenia grave e
linfopenia: plaquetas <10 x 10E9/l; leucócitos: 6.32 x10E9/
l (neutrófilos 80.5%; linfócitos 11.1%, eosinófilos 2.1%) e
hemoglobina 12.3 g/dl. O exame do esfregaço de sangue
periférico confirmou a existência de uma trombocitopenia
grave e não mostrou outras alterações. A pesquisa de
anticorpos anti-plaqueta, no soro, efectuada por método
de ELISA, foi fracamente positiva. A velocidade de
sedimentação (VS) estava aumentada (71/100 mmHg).
O estudo de coagulação e o estudo bioquímico incluindo
o valor da desidrogenase láctica e das transaminases,
foram normais No mielograma, observavam-se
numerosos megacariócitos presentes em diferentes fases
de maturação e agrupados em ninhos e as séries eritróide
e mielóide não apresentavam dismorfias. Havia um
aumento dos níveis séricos de proteína C reactiva
(1,08mg/dl). O doseamento de imunoglobulinas foi nor-
mal e a pesquisa de autoanticorpos séricos, incluindo
anti-dsDNA, ANA e ANCA, foi negativa. A telerradiografia
de tórax mostrou adenomegalias hilares e infiltrados
pulmonares bilaterais (Fig.1) e a ecografia abdominal,
adenomegalias no retroperitoneu superior e hilo hepático,
com 2.5 a 3 cm, hepatomegalia homogénea, e baço
normal. A biopsia cutânea evidenciou lesões inflamatórias
granulomatosas. O estudo imunofenotípico dos linfócitos
presentes no líquido de lavado bronco-alveolar, efectuado
por citometria de fluxo, revelou uma razão CD4/CD8
muito aumentada (12,4), compatível com o diagnóstico
de alveolite linfocítica com predomínio de linfócitos T
CD4. Na biópsia pulmonar não se observaram granulo-
mas, nem sinais de malignidade. Os níveis séricos de

enzima conversora da angiotensina (ECA)  (122 mg/dl)
estavam aumentados  (normal <25 mg/dl); o cálcio sérico
(8.8 mg/dl) era normal (< 10,2mg/dl) e havia um aumento
do cálcio urinário (414 mg/24h, sendo o máximo 4mg/kg/
dia). O exame oftalmológico do segmento anterior e
fundo ocular e o electrocardiograma não revelaram
alterações.

Em face do quadro clínico e dos resultados analíticos
acima mencionados, foi assumido o diagnóstico de
Sarcoidose, estadio II, associada a trombocitopenia de
etiologia desconhecida, muito provavelmente de causa
imune.

A doente iniciou tratamento com concentrado de
imunoglobulinas humanas, EV, em alta dose - 1 mg/Kg /
dia, durante cinco dias - e corticoterapia - prednisolona 1
mg/Kg /dia que manteve durante cerca de 6 meses -, com
normalização da contagem de plaquetas, dos níveis
séricos da ECA, da proteína C reactiva e da VS. Em
simultâneo, houve desaparecimento das manifestações
hemorrágicas, das lesões cutâneas e das adenomegalias
mediastínicas e abdominais.

Fig. 1 - Teleradiografia do Tórax com adenomegalias hilares.

DISCUSSÃO

Apresentamos o caso de uma jovem com história de
lesões cutâneas crónicas previamente tratadas sem
sucesso com flucloxacilina e griseofulvina, a quem foi
efectuado o diagnóstico de Sarcoidose, durante um
episódio de púrpura trombocitopénica de instalação
aguda.

Neste contexto, impõe-se a discussão de três aspectos
distintos: o diagnóstico de sarcoidose, a sua relação com
a púrpura trombocitopénica aguda e a atitude terapêutica.
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Quanto ao primeiro, o diagnóstico de Sarcoidose
depende de história clínica sugestiva, exames histológicos
onde são evidentes granulomas e a exclusão de outras
patologias capazes de produzir um quadro clínico e
histológico semelhante (2). Quando perante um quadro
clínico sugestivo é necessário a confirmação histológica,
sendo o recomendado a biópsia transbrônquica. Pode
ser efectuado também biópsia de adenomegalias
periféricas, se acessíveis. Nos doentes que recusam
biópsia ou apresentam quadros graves, a relação CD4/
CD8 no lavado bronco-alveolar> 3,5 é diagnóstica com
especificidade de 94%. No caso que apresentamos a
doente tinha um (1) quadro clínico e radiológico sugestivo,
(2) com relação CD4/CD8> 3,5 no lavado bronco-alveo-
lar traduzindo alveolite linfocítica a CD4, e (3) presença
de granulomas na biópsia cutânea a favor do diagnóstico
de Sarcoidose. Foi interpretado como estadio II por
apresentar adenomegalias hilares bilaterais e infiltrados
pulmonares. No estadio I existe apenas adenomegalias
hilares bilaterais, no estadio III temos infiltrados
pulmonares sem adenomegalias hilares e no estadio IV
há fibrose pulmonar. Esta classificação é baseada na
avaliação da Radiografia anteroposterior do tórax (1,2).

No que respeita à associação com um quadro de
púrpura trombocitopénica de instalação aguda, existem
alguns pontos críticos que urge abordar. A trombocitopenia
severa é uma manifestação rara de sarcoidose, mas bem
descrita na literatura (3-10), estimando-se ocorrer em 2
% dos casos (3,4). Dickerman et al (5) em 1972,
descreveram três mecanismos patofisiológicos para
explicar a trombocitopenia na sarcoidose. O primeiro
mecanismo incluía doentes com redução moderada de
plaquetas associada a graus variáveis de anemia e
leucopenia que atribuíram à existência de hipertensão
portal com hiperesplenismo por envolvimento
granulomatoso hepatoesplénico. O segundo mecanismo
proposto foi o envolvimento da medula óssea que incluía
doentes com episódios de sangramento moderado, com
moderado grau de trombocitopenia. O terceiro mecanismo
descrito e mais grave era imune e caracterizava-se por os
doentes apresentarem um início abrupto de sangramento
da pele, membranas mucosas, tracto genitourinário e
sistema nervoso central, e uma redução severa na
contagem de plaquetas. Foi este o grupo onde se registou
maior mortalidade.

Apesar de terem sido descritos casos de envolvimento
medular associados a trombocitopenia moderada (6),
parece haver um consenso de que a trombocitopenia
severa na sarcoidose resulta de um aumento da destruição
periférica das plaquetas mediada por um mecanismo
imune. O rápido desaparecimento das plaquetas
transfundidas a estes doentes, a resposta à corticoterapia
(7), o aumento frequente das imunoglobulinas séricas,
de auto-anticorpos e anticorpos contra uma grande
variedade de microorganismos (8) e ainda, a associação
da sarcoidose a outros distúrbios imunológicos (9)
sugerem que, nestes casos, a trombocitopenia possa ser
a expressão de um processo auto-imune generalizado.

No caso apresentado, a trombocitopenia grave parece

ter origem na destruição periférica das plaquetas,
provavelmente de causa imune. A suportar esta hipótese
temos o carácter agudo de instalação da púrpura
trombocitopénica e a sua gravidade, a presença de
anticorpos anti-plaqueta no soro, a ausência de
esplenomegalia que justifique sequestro esplénico e a
resposta rápida à associação de corticosteróides com
imunoglobulinas. A presença de numerosos
megacariócitos no mielograma argumenta contra a
hipótese de trombocitopenia de causa central; no entanto,
e pelo facto de não ter sido realizada biópsia óssea, não
podemos excluir a hipótese de atingimento medular pela
doença granulomatosa. Tendo em consideração a
utilização de griseofulvina para tratamento das lesões
cutâneas nos dias que precederam a instalação da
púrpura trombocitopénica, não podemos deixar de
considerar a hipótese de uma causa medicamentosa. A
este respeito, salientamos que o efeito hematológico
mais frequentemente associado à griseofulvina é a neu-
tropenia e que não encontramos na literatura casos
descritos de trombocitopenia induzida por este anti-
fúngico.

Finalmente, há a considerar as opções terapêuticas.
Os corticosteróides estão indicados como tratamento de
primeira linha da sarcoidose ocular grave, neurológica ou
cardíaca, na hipocalcemia maligna, na doença pulmonar
estadio II sintomática, na doença estadio II progressiva e
na doença estadio III. Existem terapêuticas alternativas
que poderão ser utilizadas quando há atingimento de um
órgão ou quando o tratamento com corticoides é ineficaz
(1). Neste contexto particular de associação de Sarcoidose
com trombocitopenia grave de etiologia presumivelmente
imune, pareceu-nos razoável a opção de associar a
corticoterapia por via oral à administração de
imunoglobulinas em alta dose por via endovenosa. Esta
opção permitiu-nos obter uma resposta terapêutica rápida
e eficaz, capaz de controlar a trombocitopenia e as
manifestações hemorrágicas associadas e de actuar
sobre a sarcoidose propriamente dita, com
desaparecimento das queixas gerais, das lesões
cutâneas, das alterações pulmonares e das adenopatias.
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