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Introdução

Objetivos

Remitting soronegative symmetrical
synovitis with pitting edema (RS3PE) é
uma síndrome reumatológica com
aparecimento agudo ou subagudo de
poliartrite simétrica com edema
depressível, tenossinovite e dor ritmo
inflamatória em articulações
metacarpofalangeanas, interfalan-
geanas e punhos. Testes sorológicos
são negativos e as radiografias não
revelam erosões ósseas ou destruição
articular. Sua etiologia ainda é
desconhecida, porém alguns autores a
relacionam com fatores ambientais,
infecciosos e neoplásicos¹. Apresenta
resposta dramática a corticoterapia,
com remissão completa dos sintomas
em poucos meses..

Relatar caso de RS3PE unilateral em
idosa portadora de Doença de
Alzheimer.

Métodos

Revisão de prontuário.

Relato de Caso

Paciente do sexo feminino, branca, 70
anos, diagnosticada com Doença de
Alzheimer há 3 anos, encaminhada ao
ambulatório de Reumatologia por
edema de partes moles em mão direita
associado a dor ritmo inflamatória em
todas as articulações
metacarpofalangeanas ipsilaterais, de
início há 30 dias (Figura 1). Exames
laboratoriais revelaram: VHS: 25mm/h;
Proteína C reativa: 5,0 mg/L; Fator
Reumatóide não reagente; FAN não
reagente; radiografia de mão e punho
direitos sem alterações. Iniciada terapia
com prednisona 20mg/dia por 7 dias,
seguido de 10mg/dia por mais uma
semana, havendo reversão completa do
quadro no terceiro dia de tratamento.
No décimo quinto dia, paciente retornou
ao ambulatório assintomática, sem
edema ou dor articular (Figura 2).
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Discussão

Figura 1. Edema unilateral em dorso de mão direita
com sinovite de metacarpofalangeanas.

Figura 2. Excelente resposta após quinze dias de 
tratamento com corticóide.

alguns autores de tratar-se de uma
síndrome paraneoplásica. Por definição a
síndrome é simétrica, porém nos casos de
envolvimento unilateral geralmente uma
causa neurológica está associada, como
paralisia de Elby e acidente vascular
encefálico³. Entretanto, não foram
encontrados relatos da associação com
Doença de Alzheimer. Neste artigo,
chamamos a atenção para as
manifestações atípicas da síndrome,
destacando-se o sexo feminino, o
acometimento unilateral direito e o
antecedente pessoal de Alzheimer, apesar
da faixa etária compatível com outros
dados da literatura. A excelente e precoce
resposta ao corticóide em baixas doses
favoreceram o diagnóstico.

A R3SPE foi primeiramente descrita em
1985 por McCarty e vem se tornando cada
vez mais evidente para os reumatologistas.
São critérios diagnósticos da doença (1)
idade avançada ≥ 50 anos; (2) início súbito
de poliartrite; (3) edema depressível em
dorso das mãos; (4) auto-anticorpos
negativos; (5) rápida resposta a
corticoesteróides². Manifestações atípicas,
tais como acometimento unilateral e
presença de anticorpos em baixos títulos
séricos, também já foram descritas. Na
literatura, diversas doenças já foram
associadas a R3SPE, tais como: infecções,
neoplasias malignas (adenocarcinoma
gástrico, linfoma não-Hodgkin e leucemias)
levando, inclusive, à especulação por

Conclusão

Este caso demonstra a importância do
reconhecimento das características
clínicas atípicas da RS3PE, enfatizando o
antecedente pessoal de Doença de
Alzheimer. Destacam-se, nesta paciente,
o envolvimento assimétrico e a condição
subjacente, bem como a dramática
resposta ao corticóide, corroborando o
diagnóstico.
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