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Leucoencefalopatia multifocal progressiva 
 (LEMP), confirmada por PCR no LCR, em paciente 

com AIDS com sobrevida de 8 meses                                                         

Leucoencefalopatia multifocal 
progressiva (LEMP) é uma doença 
desmielinizante do sistema nervoso 
central causada pelo vírus JC e que 
acomete indivíduos imunossuprimi-
dos. É causada por infecção dos 
oligodendrócitos, e  apresenta rápida 
deterioração.  Até o momento não 
existe terapêutica efetiva para a 
síndrome.  

Relatar o caso de LEMP em 
paciente adulto portador de HIV do 
Hospital Santa Casa de Miseri-
córdia de Santos – SP. 
 

Revisão de prontuário médico, 
análise de resultados dos métodos 
diagnósticos e revisão da literatura 
atual.  

A tomografia computadorizada de crânio 
revelou imagem em dedos de luva com 
características de processo inflamatório, 
efeito de massa, edema, e desvio da linha 
média. A terapia para neurotoxoplasmose 
foi mantida. A Ressonância magnética  
encefálica mostrou múltiplas lesões 
arredondadas no parênquima encefálico e 
nos hemisférios cerebelares a maioria 
delas frontal a direita medindo 3,3 cm 
com acentuado edema do parênquima. 
Algumas lesões apresentam hipersinal em 
T1, podendo corresponder a não coleções 
extra-axiais. Mínimo desvio das estruturas 
da linha média para a esquerda devido a 
lesão frontal. Pesquisa de JC no LCR: 
Positiva. Após melhora clínica, paciente 
recebe alta em uso de prednisona 40mg/
dia, e segue em acompanhamento ambu-
latorial. Durante este período, apresentou 
nova internação devido a evolução para 
Hepatite Medicamentosa induzida por 
Sulfadiazina, sendo  realizado  tratamento 
alternativo com Clindamicina. Passados 
três meses da última alta,  foi admitido na 
emergência confuso, hipoxêmico, cianó-
tico e febril. Evoluiu com rebaixamento 
do nível de consciência e Insuficiência 
Respiratória. Durante a IOT, paciente 
sofreu PCR. Feita as manobras de RCP, 
sem sucesso, resultando em óbito.  

A LEMP apresenta-se clinicamente 
como doença neurológica em que 
sintomas motores são frequentes, 
incluindo monoparesia progressiva, 
hemiparesia e ataxia. Sintomas neuro-
oftálmicos ocorrem em 50% dos 
pacientes, como manifestação inicial. 
Fatores associados com sobrevida 
mais prolongada incluem o uso de 
terapia antiretroviral, contagem de 
CD4 elevada, baixa carga viral do 
HIV,  baixos níveis de vírus JC no 
líquor,  e ausência de progressão 
neurológica. 
 

Conforme ocorrido no presente caso, a 
LEMP usualmente é doença terminal 
no espectro de manifestações da 
SIDA, com sobrevida média de 1-6 
meses.  Por isso, dada a importância 
de incluí-la dentre os diagnósticos 
diferenciais de alterações neurológicas 
neste grupo. Confirmado diagnóstico, 
devem ser instituídas condutas 
visando o aumento da sobrevida e 
diminuição da morbidade, já que até o 
momento não há terapêutica curativa. 
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1Irmandade Santa Casa da Misericórdia de Santos –SP. 

 Descrição do caso 

E.C, masc., 52 anos, ex usuário de 
droga e etilista. Portador de  HIV  há 
24 anos, em uso regular de TARV 
(multiresistente, esquema baseado em 
genotipagem). Deu entrada com 
quadro de cefaléia, cervicalgia e  
confusão mental esporádica de início 
há uma semana, sem sinais neuroló-
gicos focais. Foi introduzida tera-
pêut ica empír ica para neuro-
toxoplasmose com Sulfadiazina + 
Pirimetamina + Dexametasona.  
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