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INTRODUÇAO 

Aproximadamente 10% da população adulta de diabéticos tipo 2 
apresenta autoanticorpos para as células de ilhotas pancreáticas ou 
para o ácido glutâmico descarboxilase (GADA), sendo esta faceta da 
doença denominada diabetes latente autoimune em adultos ou LADA. 
Pacientes com LADA são mais susceptíveis a doenças 
cardiovasculares (Carlsson et al, 2000; Shemer et al 1998) e a 
complicações de natureza metabólica e/ou infecciosa de origem 
bacteriana, fúngica e viral (Minelli et al, 2003).  
A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma das formas mais comuns 
de leucemia, sendo suas complicações infecciosas as principais 
causas de morbi-mortalidade nos portadores desta (Wadwha e 
Morrison, 2006). A patogenia das infecções secundárias à LMC é 
complexa e multifatorial; 80% dos portadores de LMC apresentarão 
complicações infecciosas no curso da doença e 50-80% irão a óbito 
em decorrência dessas complicações.  
Apesar dos numerosos relatos de casos descrevendo pacientes com o 
diagnóstico de LMC associada a doenças endócrinas autoimunes, a 
correlação entre a LMC e as doenças autoimunes ainda não foi 
estabelecida de fato (Jain et al, 2014). 
 
 
 OBJETIVOS 

 
 
 

Relato de caso de paciente portador de diabetes LADA, LMC e 
infecções secundárias.   
 

RELATO DE CASO 

Paciente do sexo masculino, leucodermo, 50 anos, tabagista, com 
diagnóstico de LADA há 16 anos, foi admitido no Pronto Socorro do 
Hospital Regional de Presidente Prudente (HRPP), em 26/01/2014 
com queixa de “pernas inchadas e cansaço”, relatou mal controle 
domiciliar da glicemia, bem como emagrecimento de 12 quilos em 3 
meses. Apresenta como comorbidades colite, insuficiência renal 
crônica estágio 3 e anemia. Exames laboratoriais preliminares 
solicitados no atendimento evidendenciaram leucocitose, plaquetose, 
anemia importante e hipercalemia, diante destes, procedeu-se à 
internação do paciente.  Entre 14/02/2014 à 19/02/2014 o paciente 
com hemograma sugestivo de doença mieloproliferativa ficou 
internado para investigação diagnóstica. Apresentou convulsões 
durante o período de internação.  
Em 18/02/2014 foi realizado biópsia de medula óssea e mielograma.   
Em 21/02/2014 o resultado do mielograma foi compatível com 
Leucemia Mieloide Crônica (LMC). Em 07/03/2014 foi realizado 
uma avaliação oftalmológica com diagnóstico de retinopatia 
diabética. O paciente iniciou o tratamento da LMC com hidroxiureia 
mesilato de imatinibe.  

Após o diagnóstico da LMC, o paciente foi submetido à diversas 
internações devido à infecções secundárias às doenças de base 
supracitadas.  
Entre 03/07/2014 a 10/07/2014 paciente foi admitido para tratamento 
de sinusite com Ceftriaxona 2g EV 1 vez ao dia por 8 dias. Após alta 
seguiu tratamento com Levofloxacino 250 mg por 5 dias. 
Entre 21/10/2014 a 27/10/2014 paciente foi admitido para drenagem 
de abscesso perianal, iniciado antibioticoterapia com Ceftriaxona 2g 
EV 1 vez ao dia e Metronidazol 500mg EV 8/8hs por 8 dias. 
Entre 23/12/2014 a 27/12/2014 paciente foi admitido para tratamento 
de celulite em antebraço esquerdo. Foi submetido a antibioticoterapia 
com Clindamicina 600mg EV 8/8hs e Ceftriaxona 2g EV 1 vez ao dia 
por 6 dias. 
Entre 26/01/2015 a 01/02/2015, o paciente foi admitido para 
debridamento, fasciotomia e amputação de quinto pododáctilo 
esquerdo devido à infecção em pé diabético. 
Em 19/08/2015 paciente deu entrada no mesmo centro de saúde, 
apresentando infecção odontogênica na maxila esquerda, ao exame 
clínico verificou-se edema flutuante em fundo de vestibulo. Paciente 
foi  submetido à drenagem intraoral de abscesso, sem complicações e 
evolui bem realizando acompanhamento laboratorial das 
comorbidades. 
 
 
 
CONCLUSOES 

O caso relatado destaca a relevância do cuidado 
multiespecialidade na atenção ao paciente com LADA e LMC, 
imunocomprometido com múltiplas comorbidades, bem como 
sua vulnerabilidade à infecções. 
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