
Em 1897 o francês A. Poncet descreveu a Doença de Poncet como uma

artrite rara secundária à tuberculose, sem a presença do bacilo intra-articular (1).

Trata-se de uma poliartrite reativa que pode mimetizar artrites inflamatórias, sendo

subdiagnosticada pela raridade e desconhecimento desta entidade clínica.

Sarcoidose é uma doença inflamatória sistêmica cujo principal sítio acometido

é o pulmão, porém artrite aguda pode ocorrer em 10 a 38 % dos casos (2). A

Síndrome de Löfgren, espectro clínico da artrite aguda da sarcoidose, é caracterizada

pela tríade adenopatia hilar, poliartrite aguda predominante em tornozelos e eritema

nodoso, sendo normalmente auto-limitada (3).

Os dados foram obtidos a partir de pesquisa em prontuário médico e a

pesquisa bibliográfica foi realizada nos bancos de dados virtuais da Bireme e

PubMed.

Paciente feminina, 52 anos, atendida com quadro de sudorese noturna e

odinofagia há dois dias. Usou antiinflamatório e antibiótico por sete dias, sem êxito e

com surgimento de tumoração submandibular esquerda, dolorosa e endurecida, febre

vespertina diária, anorexia e fadiga. Seguiram-se a estas queixas tosse seca e

dispnéia, além de achados clínicos ao exame físico compatíveis com artrite de

tornozelos, eritema nodoso pré-tibial e adenomegalia de três centímetros, fixa,

dolorosa, endurecida, sem hiperemia ou calor local em ângulo esquerdo da

mandíbula. Hemograma, provas inflamatórias, ácido úrico, enzima conversora de

angiotensina (ECA), DHL, FAN, látex, Anti-CCP e sorologia para HIV nada

evidenciaram. Ultrassom da tumoração evidenciou linfonodo de 2,8x1,5cm.

Tomografia computadorizada de tórax sugeriu processo infeccioso em lobo inferior do

pulmão esquerdo, sem adenopatia hilar. Teste de Mantoux não reator. Citologia

obtida por PAAF do linfonodo mostrou linfadenite granulomatosa necrotizante,

sugerindo tuberculose. Pesquisa de BAAR, reação em cadeia da polimerase para

Bacilo de Koch e cultura da amostra foram negativas. Biópsia de linfonodo apresentou

resultado semelhante à PAAF. O diagnóstico de suspeição de artrite de Poncet foi

estabelecido, com início de tuberculostáticos e prednisona, com melhora total do

quadro .

A distinção entre artrite de Poncet e Síndrome de Löfgren torna-se difícil pelo

compartilhamento de sintomas entre ambas (5). Febre, eritema nodoso, artrite de

tornozelos, astenia e tosse seca podem ser encontradas em ambas as condições,

porém anergia ao teste de Mantoux e fraca positividade das provas inflamatórias

sugerem Sarcoidose (1,2). No entanto, nesse relato, a negatividade para ECA, as

alterações tomográficas, citológicas e histopatológicas evidenciaram processo

infeccioso fortemente sugestivo de tuberculose. A melhora da paciente com o

esquema COXCIP e medicações sintomáticas corroboraram a hipótese diagnóstica

de tuberculose.

Diante dos achados cito e histopatológicos encontrados no linfonodo, a maior

probabilidade era de artrite reativa tuberculosa. Com a resolução dos sintomas após

instituição de drogas tuberculostáticas, houve um reforço na impressão inicial.

Este caso tem como destaque a intrigante apresentação de tuberculose

ganglionar e pulmonar incipiente em associação a artrite reacional. A presença de um

teste de Mantoux não reator, neste caso, deve suscitar a possibilidade de sarcoidose,

porém apenas a evolução do caso com o teste terapêutico pode definir melhor a real

etiologia.

1. Akasbi Nessrine; Abourazzak Fatima Zahra; Harzy Taoufik; Acometimento Músculo-esquelético

na sarcoidose; Jornal Brasileiro de Pneumologia; 2014.

2. Johard U, Eklund A. Recurrent Löfgren's syndrome in three patients with sarcoidosis.

Sarcoidosis 1993; 10:125

3. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Global Tuberculosis Report 2013, 2013. Disponível

em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/91355/1/9789241564656_eng.pdf Acesso em: 8

jun. 2015.

4. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico Volume 45, nº02, 2014. Disponível em:

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/29/BE-2014-45--2--tb.pdfs Acesso em: 8

jun.2015

5. SCHWEITZER, L.C. et al. Artrite de Poncet: relato de caso. RevBrasReumatol. v.51, n. 4, p.

388-93, 2011.

6. NOVAES G.S., KALIL G., BORRELI, F.E. Critérios de diagnóstico da doença de Poncet.

RevBrasReumatol. V. 32, n. 1, p. 20-6. 1992.

Contato eletrônico: cleziocleitao@gmail.com

Clezio Cordeiro de Sá Leitão¹; Maria Tereza Sampaio de Sousa Lira²; Felipe Morais Pedroso de Lima²; Camilla Maria da Alencar Saraiva²

1. Professor adjunto do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); 2. Médico residente do Programa de Clínica 

Médica do Hospital das Clínicas – UFPE;

DISCUSSÃOINTRODUÇÃO

METODOLOGIA

CASO CLÍNICO

CONCLUSÃO

BIBLIOGRAFIA

UM ENIGMA CUTÂNEO-ARTICULAR: ARTRITE DE PONCET OU SÍNDROME DE 

LÖFGREN?


