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INTRODUÇÃO

A Doença de Still do Adulto (DSA) é um

raro distúrbio inflamatório sistêmico,

caracterizado por febre alta, exantema e

artrite. Seus sintomas se assemelham

muito com doenças infecciosas e

neoplasias. É uma causa comum de febre

de origem indeterminada.

OBJETIVO
Relatar caso de paciente feminina

diagnosticada com DSA, com boa

evolução.

METODOLOGIA

Revisão de prontuário.

RELATO DE CASO

T.S.S., 28 anos, feminina, hígida, procurou

Pronto-Socorro de Clínica Médica com

queixas de exantema não-pruriginoso há

12 dias, de distribuição centrífuga até

cotovelos e joelhos, associado a

odinofagia, sem relação com ingestão

alimentar ou medicamentosa. Nos quatro
dias antecedentes,

apresentou febre e dispnéia. Havia

procurado outros serviços de saúde sendo

diagnosticada com “reação alérgica

urticariforme”, porém sem melhora com anti-

histamínicos. Ao exame apresentava-se em

regular estado geral e nutricional,

temperatura axilar de 38ºC, acianótica,

anictérica, normotensa, taquicárdica,

taquidispnéica, murmúrios vesiculares

abolidos em ambas as bases, sem ruídos

adventícios. Oroscopia com hiperemia

discreta, sem linfonodos palpáveis. Exame

abdominal normal. Lesões hiperemiadas,

agrupadas e elevadas (placas), não-

descamativas, não-pruriginosas, que

desapareciam à dígito-pressão em tronco,

abdome, membros superiores e inferiores

até joelhos (Figuras 1 e 2). Exames

complementares revelaram leucocitose de

24.700 céls/mm³ com neutrofilia e desvio à

esquerda até metamielócitos, VHS:

90mm/h, PCR: 383, TGO: 83, TGP: 39,

Gama GT: 208, Fosfatase Alcalina: 148,

bilirrubinas, coagulograma, função renal e

análise de urina normais. Devido a

taquidispnéia e derrame pleural em

radiografia de tórax, paciente foi tratada
para sepse grave pulmonar, porém
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não houve crescimento bacteriano em

culturas e a febre persistiu mesmo após

antibioticoterapia e exclusão de outros

focos infecciosos. Devido a artralgia em

tornozelo esquerdo e artrite em joelho

direito revelados durante a internação,

foram solicitados FAN e Fator Reumatóide,

ambos negativos. Aventou-se, então, a

hipótese de DSA e foi solicitada dosagem

de Ferritina: superior a 40.000 ng/mL (vr:

4,63 a 204,0). Iniciado tratamento com

prednisona 80mg/dia por via oral, com

melhora. Na alta hospitalar paciente

encontrava-se sem exantema, dispnéia,

febre ou dores articulares. Manteve

acompanhamento no ambulatório de

Reumatologia, com esquema regressivo de

corticóide e metotrexate, apresentando boa

evolução.

DISCUSSÃO

Figuras 1 e 2. Rash atípico apresentado pela paciente.

A Doença de Still do Adulto é uma

condição inflamatória rara, de etiologia

desconhecida, que acomete a população

entre 16 e 35 anos¹. Suas manifestações

articulares incluem artrites ou artralgias

inflamatórias migratórias. As

manifestações extra-articulares são: rash

morbiliforme ou maculopapular, não-

pruriginoso, de coloração róseo-salmão,

linear ou circular, distribuídos em tronco

ou extremidades superiores, que costuma

ser desencadeado ou exacerbado durante

picos febris e outros aumentos de
temperatura corpórea como banhos

quentes; febre diária; odinofagia;

hepatoesplenomegalia e linfadenopatia

cervical. Laboratorialmente caracteriza-

se por anemia, leucocitose e neutrofilia;

trombocitose; provas inflamatórias como

PCR, VHS e ferritina elevadas; alteração

das transaminases; Fator Reumatóide e

Fator Antinúcleo obrigatoriamente não-

reagentes. Existem diversos critérios

diagnósticos, sendo os de Yamaguchi et

al2,3. os mais sensíveis (93,5%) e

utilizados atualmente. São necessários

5 critérios, incluindo 2 maiores, após

exclusão de outras causas: critérios

maiores: (1) febre > 39ºC há mais de

uma semana, (2) artralgia ou artrite há

mais de 2 semanas, (3) rash típico (4)

leucocitose ≥ 10.000 com ≥80%

granulócitos; critérios menores:

odinofagia, adeno ou esplenomegalia,

alteração de enzimas hepáticas, FR e

FAN negativos. O tratamento consiste

na corticoterapia sistêmica, associada

ou não a metotrexate, cloroquina ou

agentes biológicos se necessário³. No

caso apresentado, nossa paciente

apresentou a febre e leucocitose,

dentre os critérios maiores, porém o

exantema não foi típico e as

manifestações articulares eram

inferiores a uma semana. Entretanto,

além dos critérios menores presentes,

chamaram atenção e contribuíram para

o diagnóstico a hiperferritinemia e a

rápida resposta ao corticóide.

CONCLUSÃO
O caso acima descrito demonstra a

dificuldade no diagnóstico da DSA, devido

a sua ampla variedade de manifestações

clínicas e necessidade de exclusão de

outras patologias até uma definição

diagnóstica. Porém, ao mesmo tempo

destaca a importância de se ter tal

hipótese aventada diante de um paciente

com síndrome febril, especialmente

associada a um quadro cutâneo-articular.
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