
A Síndrome de Felty (SF) é definida pela tríade de
artrite reumatoide (AR), leucopenia (à custa de
neutropenia) e esplenomegalia, que ocorre em
menos de 1% dos pacientes portadores de AR1,2,3 .

.

Relatar um caso de Síndrome de Felty com
manifestações extra - articulares.

Relato de caso, material obtido através da análise
de prontuário.

ACMF, sexo feminino, 42 anos, com diagnóstico de
Artrite Reumatoide (AR) há mais de 20 anos, de
acordo com os critérios do American College of
Rheumatology (ACR) (poliartrite em mais de três
articulações; artrite simétrica; artrite em
metacarpofalangeanas, punhos e inferfalangeanas
proximais; fator reumatóide positivo; rigidez
matinal superior a 1 hora), porém não estava
fazendo tratamento especifico, devido a má
adesão ao tratamento. Paciente com história de
procura constante pelo serviço público de saúde
devido a uma Pancitopenia a esclarecer, já estava
em investigação ambulatorial com médico
Hematologista.

No dia 27/05/2015 deu entrada no Serviço de
Clínica Médica, com um quadro de fraqueza, perda
de peso e surgimento de lesões de pele.

No exame físico encontrava-se em regular estado
geral, lúcida e orientada, anictérica, acianótica,
afebril, hipocorada(++/+4), taquicárdica, eupnéica,
normotensa, com boa saturação periférica. No
aparelho respiratório com murmúrio vesicular
universalmente audível em ambos os pulmões,
sem ruídos adventícios; aparelho cardiovascular
com ritmo cardíaco regular, em dois tempos,
bulhas normofonéticas, presença de sopro
discreto (++/+6) em foco tricúspide; abdome
plano, normotenso, com ruídos hidroaéreos
presentes, presença de esplenomegalia não
dolorosa; nas extremidades, principalmente em

maõs, pés e punhos, apresentava deformidades
típicas da AR (FIGURAS 1 e 2).
FIGURA 1 –Deformidades emmãos

FIGURA 2 –Deformidades empés
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Nas regiões perineal e crural, apresentava lesões
cutâneas, com sinais de infecção secundária,
bastante dolorosas (FIGURA 3), além de
linfoadenomegalia em região inguinal bilateral.

Seus exames laboratoriais de admissão mostravam
uma anemia (hemoglobina 8,38 g/dl), leucopenia
(600 leucócitos/mm3), plaquetopenia (86.100
plaquetas/mm3). Devido o baixo número de células
não foi possível fazer a leitura em lâmina pelo
laboratório. Uréia 18 mg/dl, creatinina 0,6 mg/dl,
glicose 90mg/dl, Sódio 132 mmol/l, Potássio
4,59mmol/l, aspartato aminotransferase 20U/l,
alanina transaminase 12 U/l, Fosfatase Alcalina
110 U/l, Bilirrubina total 0,53 mg/dl, sendo 0,26
mg/dl fração direta e 0,27 mg/dl indireta,
Desidrogenase Lática 170 U/l, Fator Reumatóide
42 UI/ml. Paciente trazia em mãos ainda um laudo
de anatomia patológica de biópsia de medula
óssea de janeiro de 2014, que descrevia discreta
hipercelularidade para a idade, principalmente à
custa dos setores granulocíticos e megacariocítico.
Iniciou-se antibioticoterapia com Ceftriaxona e
Clindamicina, além de sintomáticos e ainda foi
solicitado hemocultura, sorologias,
Ultrassonografia de Abdome, Ecocardiograma,
radiografias de tórax e extremidades. No 2º dia de
internação a paciente permanecia estável,
mantendo as mesmas queixas da admissão, porém
agora apresentava prurido ocular bilateral. Sendo
assimprescrito colírio de dexametasona.

Após alguns dias foram liberados os exames que
revelaram: Sorologias HIV 1 e 2, VDRL, FTA-Abs,
HbSAg, anti-HCV todas negativas; na
Ultrassonografia de abdome foi evidenciado um
aumento importante do baço, com dimensões de
295mm; Ecocardiograma revelou derrame
pericárdico discreto, hipertensão pulmonar (PSAP
= 50mmHg), insuficiência tricúspide discreta,
ausência de vegetações.

Foi avaliada pela Reumatologia que indicou o uso
de corticoterapia com prednisona na dose de
40mg/dia e Metotrexato 20mg. No 10º dia,

paciente evoluiu com uma piora clínica
importante, relatando surgimento de tosse, com
expectoração amarelada, associado à febre,
taquicardia, taquipnéia e desconforto respiratório.
Prontamente foram iniciadas medidas gerais para

Sepse, substituído antibióticos para Imipenem
2g/dia e Vancomicina 2g/dia, solicitado radiografia
de tórax e outros exames complementares, além
de solicitação de vaga na unidade de terapia
intensiva (UTI).

No mesmo dia a paciente piorou ainda mais seu
quadro, sua radiografia mostrava uma
consolidação em base de pulmão esquerdo e
atelectasia à esquerda, teve uma piora do padrão
respiratório, evoluindo para Insuficiência
respiratória Aguda, sendo assim realizado
intubação orotraqueal e encaminhada a paciente
para a unidade semi-intensiva (USI). No 11º dia de
internação a paciente evoluiu para óbito devido ao
quadro séptico de etiologia pulmonar.

FIGURA 3 – Lesões cutâneas emregião doperíneo eMMII



A Síndrome de Felty é uma complicação rara da
AR, com predomínio em mulheres1,2,3,
principalmente naquelas de longa evolução de
doença, caracteristicamente com importante
destruição articular e pouca ou nenhuma
inflamação, além de manifestações extra-
articulares exuberantes, como nódulos
subcutâneos, perda de peso, úlceras de membros
inferiores (MMII), linfadenopatia, vasculites e
neuropatia periférica1,4. O fator reumatoide
geralmente é positivo e em altos títulos4.

A SF quando presente, esta acarreta pior
prognóstico à doença, apresentando mortalidade
acima de 36% em 5 anos em razão de infecções
recorrentes4,5,6, geralmente infecções bacterianas,
principalmente quando a contagem de leucócitos
está abaixo de 500 células/mm3 (4).

O quadro clínico desta paciente evidenciava
importante deformidade articular com pouca
atividade inflamatória, associado a esplenomegalia

e neutropenia, além de manifestações extra-
articulares exuberantes, presentes em 91% dos
casos de Felty4, tais como perda de peso,
linfadenopatia e úlceras nos MMII. Como citado
anteriormente, nos pacientes com baixa contagem

de leucócitos há uma predisposição ao surgimento
de infecções, as quais pioram o prognóstico da
doença, além de que as infecções são a principal
causa de morte em pacientes com Síndrome de
Felty4,6,7. Neste caso, a paciente evoluiu com
infecções de pele importantes, além de
broncopneumonia, a qual desencadeou o quadro
séptico e consequente morte da paciente,
portanto, demostrando semelhança com os
achados de outros estudos.

A Síndrome de Felty é uma complicação rara da
AR, acomete mais mulheres, está associada com
um aumento na mortalidade, geralmente por
infecção, sendo a pneumonia bastante frequente.
No geral apresenta-se com manifestações extra-

articulares, neste caso perda de peso,
linfadenopatia e úlceras nos MMII.
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