AUTORES:

Síndromes de febre recorrente em pacientes após
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Abstract
A recorrência de febre em uma criança com história de síndrome de Kawasaki (SK)
representa um dilema para os médicos que devem considerar a possibilidade de
SK recorrente. Neste relato, apresentamos os casos de 4 pacientes que tiveram
sintomas clássicos de SK, foram tratados com sucesso com imunoglobulina
intravenosa e, posteriormente, tiveram um reaparecimento de sintomas
inflamatórios em um padrão consistente com uma síndrome febril recorrente. A
associação dessas síndromes no mesmo paciente sugere que alguns pacientes
podem ter uma propensão genética para respostas imunes alteradas e síndromes
autoinflamatórias. Nós propomos que essas duas síndromes existem dentro de
uma família de distúrbios febris relacionados à desregulação imunológica inata.
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O diagnóstico da síndrome de Kawasaki
(SK) baseia-se em critérios clínicos sem
exame laboratorial específico1. O
tratamento
precoce
com
imunoglobulina intravenosa (IVIg) é
importante para reduzir o risco de
sequelas cardíacas2. Com o aumento da
conscientização dos casos de SK com
sinais clínicos incompletos ou casos com
resistência à IVIg e febre persistente
após o tratamento3,4, a distinção entre
SK recorrente e outras febres de origem
desconhecida, especificamente as
síndromes febris recorrentes, torna-se
mais
difícil.
O termo “síndrome da febre recorrente”
engloba
vários
distúrbios
autoinflamatórios
geneticamente
definidos, bem como entidades
clinicamente definidas, como febre
periódica, estomatite aftosa, faringite e
adenite (PFAPAen). Os distúrbios febris
hereditários consistem em episódios
recorrentes de febre associados a
constelações específicas de rash,
linfadenopatia,
ulcerações
orais,
achados oculares, queixas abdominais e
artralgias5, enquanto pacientes com
síndrome PFAPA apresentam episódios
febris em intervalos regulares, com
sintomas associados de forma limitada a
cabeça e pescoço. Muitos pacientes com
distúrbios hereditários de febre têm
evidência de inflamação crônica,
enquanto pacientes com síndrome de
PFAPA são completamente saudáveis
entre os episódios e demonstram
crescimento
e
desenvolvimento
normais.
A presença dessas duas condições em
um único paciente sugere uma possível
predileção genética por desregulação
inflamatória. De fato, relatos recentes
têm relação as mutações nas vias

imunorreguladoras na patogênese da
SK6. Esses defeitos também podem
resultar em uma maior probabilidade de
desenvolver
outras
síndromes
inflamatórias, como os distúrbios
recorrentes da febre. Neste relatório,
destacamos um caso representativo
entre 4 pacientes que foram
inicialmente diagnosticados com SK e
tratados com sucesso com IVIg e que
posteriormente
desenvolveram
síndromes de febre recorrentes.
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RELATO DE CASO
Um menino branco de 3 anos de idade
apresentou uma história de 7 dias de
febre a 40,5°C (105°F), erupção cutânea,
conjuntiva injetada, lábios inchados,
língua de morango e edema das mãos e
pés. A investigação laboratorial revelou
inflamação acentuada com uma taxa de
sedimentação de eritrócitos de 94
mm/h. Ele foi diagnosticado com SK no
sétimo dia de febre, tratado com
Sinais e Sintomas
Idade no diagnóstico
(meses)
Gênero

sucesso com 1 dose de IVIg (2 g/kg) e
iniciada terapia com aspirina. Um
ecocardiograma não mostrou anormalidades cardiovasculares (Tabela 1).
Dois anos após seu diagnóstico inicial de
SK,
ele
desenvolveu
episódios
recorrentes de febre associados a
úlceras orais, faringite, linfadenopatia,
cefaléia, náusea e vômitos. Estes
episódios febris ocorreram a cada 3
semanas e duraram de 4 a 5 dias. As
temperaturas
máximas
atingidas
durante esses episódios variaram de
39°C a 40,5°C (102°F a 105°F).
Os resultados de múltiplas culturas de
garganta
estreptocócica
foram
negativos. Os episódios febris foram
terminados
com
sucesso
com
prednisolona (1 mg/kg) administrada no
início da febre. O uso recorrente de
corticosteróides
encurtou
a
periodicidade do ciclo febril para
intervalos de 2 semanas e depois
limitou-se ao uso apenas intermitente.
Entre os episódios febris, ele estava bem
com crescimento e desenvolvimento
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+
+
+

+
+
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+
+

+
+
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Proteína C-reativa,
mg/dL
Taxa de sedimentação
eritrocitária, mm/h
Urinálise

-

+

-

+

NA

7,4

NA

3,8

94

6

NA

49

Etinia
Duração da febre (dias)

NA

Negativa
NA
Pyuria estéril
Dilatação de
Ecocardiograma
Normal
Normal
Normal
artéria coronária
Tabela 1 - Sinais e sintomas presentes no momento do diagnóstico de Síndrome de Kawasaki
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normais e sem doenças infecciosas
recorrentes. Aos 11 anos, os episódios
febris do paciente se resolveram
espontaneamente, sem aparentes
sequelas.
Observamos esse padrão em 3 pacientes
adicionais até o momento (resumidos na
Tabela 1). Cada um desses pacientes
apresentava menos de 5 anos e
preenchia os critérios clássicos para SK.
Cada um foi tratado com sucesso com 2
g/kg IVIg para a apresentação inicial de
SK, mas desenvolveu febres recorrentes
nos meses após o término dos sintomas
de SK. Apesar da variação no tempo para
desenvolver uma recorrência de febres,
cada um dos pacientes desenvolveu um
padrão definido de sintomas que se
encaixam na síndrome da febre
recorrente (Tabela 2). Em 2 dos 3 casos,
as
febres
foram
similarmente
responsivas à prednisolona, e os
Sinais e Sintomas
Tempo para febre
recorrência (meses)
Duração dos episódios
(dias)
Periodicidade de febres
(semana)
Faringite

DISCUSSÃO
Nós relatamos uma série de 4 pacientes
que preencheram os critérios clínicos
para SK e tiveram uma resposta
apropriada à terapia padrão de IVIg, mas
subsequentemente
desenvolveram
episódios febris recorrentes dentro de
semanas a meses após o diagnóstico
inicial de SK. Propomos que esta
associação possa ser atribuída a ligações
genéticas compartilhadas influenciadas
por fatores ambientais, e encorajamos
os pediatras a considerar as síndromes
febris recorrentes no diagnóstico
diferencial de pacientes com uma
história
de
SK.
A recorrência de febres prolongadas em
um paciente com história de SK
apresentou um desafio clínico de
distinguir entre SK recorrente e
síndrome de febre recorrente. SK
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NA
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3 a 94
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NA
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Sim

Não usado
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Diagnóstico final
PFAPA
PFAPA
PFAPA
PFAPA atípica
Tempo para resolução,
1,5
5
perdido
4
ano
Amigdalectomia
Tabela 2 - Resumo dos Episódios Febris Recorrentes em 4 Pacientes com História de SK

episódios recorrentes foram resolvidos
após tonsilectomia no terceiro caso.

recorrente ocorre em até 10% das
crianças japonesas com história de SK e
uma
porcentagem
desconhecida,
embora muito menor, de filhos de
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outros antecedentes genéticos7,8,9. O
diagnóstico diferencial é ainda mais
freqüente na ocorrência de SK
incompleto em lactentes e crianças.
crianças
mais
novas7,10.
O
reconhecimento
dos
sintomas
posteriormente levou ao diagnóstico de
uma síndrome febril recorrente. O
diagnóstico diferencial de febres
recorrentes incluiu as síndromes febris
recorrentes hereditárias, bem como a
síndrome de PFAPA. Em 3 de 4 casos, os
episódios febris foram responsivos a
prednisona única e baixa dose, o que é
consistente com o diagnóstico de
síndrome de PFAPA. Para o paciente 4, a
sintomatologia e a responsividade à
prednisona foram consistentes com a
síndrome de PFAPA, embora a duração
dos episódios febris tenha sido atípica.
Em cada caso, os pacientes estavam
bem entre os episódios e normalizaram
os níveis de proteína C reativa. As
apresentações clínicas, a falta de
inflamação crônica, a etnia e o
desaparecimento final dos episódios de
febre recorrente tornaram improvável a
síndrome da febre hereditária. Embora
o teste genético esteja disponível para
as síndromes febris hereditárias
conhecidas, não foi realizado para esses
pacientes. Como a patogênese da
síndrome de PFAPA é atualmente
desconhecida, nenhum teste genético
específico está disponível, e o
mecanismo
por
trás
do
desenvolvimento de febre atual nesses
pacientes permanece um enigma.
Identificamos uma população de
pacientes pediátricos em San Diego,
Califórnia, com síndromes febris
recorrentes (dados não publicados), e
uma revisão sistemática das histórias de
nossos pacientes revelou os casos
discutidos acima e também quatro
pacientes adicionais com síndrome
febril recorrente com parentes de
primeiro grau com uma história de SK.
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Síndrome

Duração

Critério para Diagnóstico Positivo

Síndrome de Kawasaki
clássica

Episódio singular ou
recorrente
> 5 dias

Síndrome PFAPA

Recorrente, 3 a 5 dias,
intervalos regulares

Síndrome de
hiperimunoglobulina D
(HIDS) com febre periódica
Síndrome periódica
associada ao receptor de
TNF (TRAPS)
Febre Mediterrânea
Familiar (FMF)
Síndrome autoinflamatória
de frio familiar (FCAS)
Síndrome de Muckle-Wells
(MWS)

Doença inflamatória
multissistêmica de início
neonatal (NOMID)

Quatro dos seguintes sintomas:
injeção conjuntival bilateral, mucosa
bucal
alterações, erupção cutânea
polimorfa, eritema/edema de
palmas/solas ou descamação das
pontas dos dedos dos pés/dedos do
pé, adenopatia cervical
Estomatite aftosa, faringite,
linfadenite cervical; exclusão de
infecção bacteriana/neutropenia
cíclica

Tratamento
Padrão/Reportado

Genética

Infusão de IVIg, inibidores
de TNF

Mutação genética
desconhecida

Corticosteróides,
colchicina,
amigdalectomia*

Mutação genética
desconhecida

Recorrente, 3 a 7 dias

Anakinra*
Febre, dor abdominal, úlceras orais,
artralgia, vômitos, diarréia
Febre, dor abdominal, erupção
Recorrente, > 1 semana
cutânea centrífuga, edema
Corticosteróides, anakinra,
periorbital, artralgia migratória
etanercept
Peritonite estéril com dor
Recorrente, 2 dias
abdominal, monoartrite, mialgia,
eritema erisipela (canela/pé)
Colchicina, Anakinra*
Artralgia, erupção cutânea tipo
Recorrente, < 1 dia
urticária induzida pelo frio,
Anakinra, rilonacept,
conjuntivite
canakinumab
Artralgia, erupção cutânea tipo
Recorrente, 1 a 2 dias
urticária generalizada, conjuntivite, Anakinra, rilonacept,
perda auditiva neurossensorial
canakinumab
Início neonatal,
hepatoesplenomegalia, artropatia,
Crônica
erupção generalizada de urticária,
Anakinra
uveíte, meningite asséptica crônica,
perda auditiva neurossensorial
* Terapia relatada necessita de mais investigação.

Defeito autossômico
recessivo em MVK
afetando a cinase
mevalônica
Defeito dominante
autossômico no gene
TNFRS1A afetando o TNFR
Defeito autossômico
recessivo no MEFV,
afetando a pirina
Defeito autossômico
dominante no NLRP3,
afetando a criopirina
Defeito autossômico
dominante no NLRP3,
afetando a criopirina
Defeito autossômico
dominante,
frequentemente
esporádico, no NLRP3,
afetando a criopirina

Neste momento, não está claro se a
associação entre SK e síndrome de
PFAPA nesses pacientes representa uma
predisposição genética para respostas
autoinflamatórias, suscetibilidade a
exposições
ambientais
ou
uma
combinação dos dois. A baixa
prevalência dessas duas síndromes
representa um desafio para responder a
essa questão. A prevalência geral de
recorrências de febre, além das
síndromes hereditárias relatadas em
regiões geográficas específicas, ainda
não está bem estabelecida.11 Nos
últimos 3 anos, identificamos 84 casos
de síndromes de febre recorrente de
diversas etiologias em crianças no

município de San Diego (dados não
publicados), que produz uma incidência
anual de 9 a 34 em 100.000 crianças
menores de 18 anos, enquanto a
incidência anual de KS no condado de
San Diego é de 21.7 em 100.000 crianças
menores de 5 anos.12 Estimamos que a
probabilidade de uma criança tendo
essas duas condições raras como <5 x
10-6 ou 1 em 19 milhões, com base nos
dados disponíveis no Condado de San
Diego. Assim, 4 casos de SK entre 84
pacientes com síndrome de febre
recorrente conhecida (4,7%) são
maiores do que seria esperado apenas
pelo acaso. A associação de SK e outras
condições imunomediadas tem sido

reconhecida,
assim
como
foi
reconhecido entre SK e atopia13,14 e SK
com psoríase em crianças15, o que
sugere que pacientes com SK podem ter
uma
propensão
geral
à
imunodisregulação.
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As semelhanças entre a apresentação de
SK e síndromes de febre recorrentes
podem sugerir ativação de vias
semelhantes
que
desencadeiam
respostas imunes inatas. Além disso, as
semelhanças nos perfis de citocinas são
evidentes na SK aguda e nas síndromes
febris recorrentes, incluindo elevações
nos níveis do fator de necrose tumoral α
(TNF-α), Interleucina 1 (IL-1) e IL-6.
Vários estudos recentes descobriram
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Eberhard BA, Sundel RP, Newburger JW, et al. Psoriatic
eruption in Kawasaki disease. J Pediatr.
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que a IVIg aumenta o nível de IL-1Ra16,17,
um inibidor da citocina IL-1 que foi
demonstrado ser importante na
patogênese de várias síndromes
autoinflamatórias18,19.
Assim,
hipotetizamos que os distúrbios febris
recorrentes e SK existem juntos dentro
de
uma
família
de
doenças
autoinflamatórias.
A interpretação dos dados aqui
apresentados deve ser vista à luz de
várias limitações. É claramente
impossível diagnosticar uma síndrome
exemplificada pela recorrência após um
único episódio. Os pacientes aqui
descritos apresentavam inicialmente
uma constelação clássica de sintomas
consistentes com o diagnóstico de SK,
foram adequadamente tratados e,
posteriormente, apresentaram uma
síndrome de febre recorrente. No
entanto, a raridade de SK e síndromes
de febre recorrentes como distúrbios
individuais e a necessidade de
reconhecimento padrão de sintomas
para formular o diagnóstico são os
fatores limitantes para estudos maiores.
Dado o atraso no diagnóstico
freqüentemente observado com as
síndromes febris recorrentes devido ao
tempo necessário para estabelecer a
recorrência, é possível que pacientes
adicionais com história de síndrome de
KS e síndromes de febre recorrente
sejam identificados. No entanto,
conforme nosso conhecimento, essa
associação
não
foi
descrita
anteriormente
na
literatura.
Para o médico que inicia o atendimento,
a identificação dessas duas condições
relativamente raras cria um desafio
clínico. No entanto, características
históricas e achados clínicos sutis podem
ajudar o clínico a alcançar um
diagnóstico. A Tabela 3 resume as
características clínicas do SK e as

síndromes
de
febre
recorrente
hereditária e não hereditária. Embora o
envolvimento da mucosa possa ser
observado em ambas as doenças, as
manifestações clínicas específicas para
cada doença são diferentes. A SK é
caracterizada
por
orofaringe
e
conjuntiva injetadas, e os pacientes com
SK não exibem estomatite aftosa vista
em
algumas
síndromes
febris
recorrentes. Da mesma forma, a língua
de morango observada em pacientes
com SK está ausente em pacientes com
febre recorrente. Esses achados
mutuamente exclusivos devem ser
observados durante um episódio febril e
podem levar o clínico a um diagnóstico
específico. Do ponto de vista
laboratorial, tanto o SK como as
síndromes
de
febre
recorrente
demonstram níveis elevados de
proteína C-reativa e taxa de
sedimentação de eritrócitos durante o
período agudo, e normalizam entre
episódios febris. A identificação de um
padrão de febres recorrentes com sinais
clínicos adicionais (Tabela 3) torna-se a
característica
diagnóstica
mais
importante.

CONCLUSÕES
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Neste
relato,
descrevemos
um
subconjunto de pacientes com SK que
desenvolveram
síndromes
febris
recorrentes, o que indica que esses
distúrbios podem ter um filamento
imunológico comum, especificamente
relacionado à imunodisregulação de
mecanismos efetores imunes inatos.
Para os pediatras comunitários que
tratam pacientes com uma história de
SK, a recorrência de episódios febris
deve levar à consideração de
diagnósticos alternativos, incluindo
síndromes de febre recorrentes.
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