
1

Miocardite como quadro inicial de  
Lúpus Eritematoso Sistêmico

De Geroni, G.T.1 ; Almeida, L.B.1 

1 Departamento de Clínica Médica, Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini (HCRN), Mauá, SP, Brasil 

E-mail: gabrielgeroni@gmail.com

Introdução: 

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma 
doença autoimune, mul t i s is têmica , cuja 
fisiopatologia ainda necessita de melhores 
esclarecimentos. Ao longo de uma evolução com 
remissões e recidivas, a doença tem sintomatologia 
variável, com apresentações clínicas discretas, 
como acometimento cutâneo e artrite até formas 
graves e fulminantes, que evoluem com 
insuficiência renal, miocardite ou alterações 
neurológicas graves. Ocorre envolvimento cardíaco 
em 30-50% dos casos, onde todas as estruturas 
cardíacas podem ser lesadas, o que no caso do 
miocárdio ocorre em cerca de 10% dos pacientes. 
O quadro clínico da miocardite lúpica pode ser 
assintomático ou evoluir com Insuficiência 
Cardíaca Aguda (ICA) e, até mesmo, morte súbita. 

Objetivos: 

Relatar um caso de LES, sem diagnóstico prévio, 
com a miocardite como quadro inicial. 

Métodos:  

Revisão do prontuário e pesquisa bibliográfica em 
bases de dados. 

Relato de Caso: 

• J. O. S., masculino, 24 anos, natural de 
Pernambuco, trabalhador da construção civil; 

•Apresentou-se com quadro de dispnéia aos 
mínimos esforços, com piora progressiva durante 
três meses, que evoluiu para dispnéia ao repouso;
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•Negou uso de substâncias ilícitas, álcool, quadros 
infecciosos recentes ou patologias prévias;  

•Radiografia de Tórax com aumento importante da 
área cardíaca; 

•Eletrocardiograma com ritmo sinusal, ausência de 
outras alterações;   

•Ecodopplercardiograma Transtorácico com Fração 
de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (VE) de 24,4%, 
cavidades cardíacas esquerdas e direitas com 
aumento de seus diâmetros de grau moderado, 
hipocinesia difusa importante de VE e Ventrículo 
Direito (VD), refluxo de valva mitral importante e 
refluxo de valva tricúspide de grau moderado. 
Pressão de artéria pulmonar de 50 mmHg e 
derrame pericádico de grau moderado;  

•Sorologias para HIV, Hepatite Virais e Doença de 
Chagas negativas;  

•Iniciou-se pesquisa para doenças reumatológicas, 
que resultou no diagnóstico de LES, pela presença 
de cinco critérios, dos onze estabelecidos pelo 
American College of Rheumatology:  

1. Serosite (derrame pericárdico);  
2. Anemia Hemolítica;  
3. Fator Anti-Nuclear (FAN) Positivo - 1:320 com 

padrão de pontilhado fino;  
4. Proteinúria: 4.074 mg/24horas 
5. Psicose 

Resultados 

•Durante internação, o paciente evoluiu com 
necessidade de hemodiálise; 
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• R e a l i z a d a I m u n o s s u p r e s s ã o c o m 
metilprednisolona e profilaxia com albendazol. 

•Programada biópsia renal, porém não realizada, 
pois o paciente evoluiu com sepse de foco 
pulmonar e posterior choque séptico, evoluindo à 
óbito. 

Conclusões: 

O presente caso mostra que em pacientes jovens 
com quadro de ICA, o diagnóstico diferencial de 
miocardite aguda deve ser considerado. O LES 
apresenta-se como importante patologia nesse 
contexto e deve ser pesquisado na investigação 
etiológica. 
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