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INTRODUÇÃO 

A Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídeo (SAF) 
é uma doença sistêmica autoimune 
caracterizada por trombose arterial e venosa, 
morbidade gestacional e presença de níveis 
séricos de anticorpos antifosfolipídeos (aFLs) 
elevados e persistentemente positivos. Hoje é 
reconhecida como a causa mais frequente de 
trombofilia adquirida associada a eventos 
trombóticos. O mecanismo preciso de lesão 
nestes casos ainda não foi completamente 
elucidado, embora já esteja bem estabelecido 
que ocorrem alterações na coagulação com 
desvio da homeostase no sentido 
protrombótico, gerando um estado de 
hipercoagulabilidade propício a ocorrência de 
múltiplos infartos. Os testes laboratoriais 
indicam que os anticorpos podem ser 
detectados em até 30% dos indivíduos 
portadores de Lúpus Eritematoso Sistêmico. 
Raramente as primeiras manifestações clinicas 
das doenças advém do comprometimento 
neurológico. 
 

OBJETIVO 

Demonstrar que raramente as primeiras 

manifestações clínicas da SAF advém do 

comprometimento neurológico. 

RELATO DE CASO 

Paciente masculino, 56 anos, portador de hipertensão arterial 

sistêmica e doença renal crônica estágio III, apresentou primeiro 

evento de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) em julho 

de 2014 caracterizado por hemiparesia direita de início súbito. A 

imagem de ressonância magnética (RM) de crânio na ocasião 

evidenciou múltiplos infartos lacunares agudos e subagudos 

precoces dispersos bilateralmente. O estudo por eco 

cardiograma transesfofágico (ECOTE) revelou discreta 

hipertrofia concêntrica. A angioRM de crânio e vasos cervicais 

evidenciou sinais de ateromatose, assim como a angiografia 

cerebral, porém sem estenoses significativas. Optou-se por 

início de dupla antiagregação plaquetária (ácido acetilsalicílico e 

clopidogrel). Em outubro de 2014, em uso regular da medicação, 

apresentou novo AVCI, dessa vez configurando síndrome 

vestibular aguda de origem central. A RM de crânio demostrou 

infarto lacunar agudo e múltiplos outros focos isquêmicos (Figura 

1). O estudo do líquor foi normal. As provas inflamatórias eram 

normais. A pesquisa de trombofilias hereditárias foi negativa. As 

provas de autoimunidade resultaram negativas, exceto pela 

presença de anticorpo anticoagulante lúpico, a perenidade do 

mesmo foi confirmada após 12 semanas. Confirmou-se o 

diagnóstico de SAF Primária e foi iniciada anticoagulação com 

Varfarina. O paciente não apresentou novos eventos 

trombóticos. 

 

DELINEAMENTO 

Estudo empírico de relato de caso, que 

investiga o fenômeno da SAF em paciente com 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) recorrente. 

 

CONCLUSÃO 

A SAF é uma doença sistêmica que pode 

comprometer o sistema nervoso central através 

dos mecanismos trombóticos causando AVCI ou 

ataque isquêmico transitório (AIT). Além disso, 

há formas de comprometimento não 

trombóticas que incluem manifestações 

neuropsiquiátricas. As alterações neurológicas 

podem representar as primeiras manifestações 

da doença, é recomendado pesquisa dos aFLs 

em casos de AVCI ou AIT em pacientes jovens 

bem como em quadros neuropsiquiátricos sem 

etiologia definida. O tratamento consiste na 

administração de Heparina não fracionada ou 

Heparina de baixo peso molecular, seguida por 

Varfarina. No caso em questão essas medidas 

foram adotadas e o paciente não apresentou 

novos eventos trombóticos. Como os pacientes 

com SAF e trombose apresentam alto risco para 

episódios recorrentes de tromboembolismo, 

terapia anticoagulante oral prolongada talvez 

por toda a vida, é a garantia de prevenção de 

novos episódios. 

 
REFERÊNCIAS 

1. Marai I, Zandman-Goddard G, Schoenfeld Y. The systemic 

nature of antiphospholipid syndrome. Scand J Rheumatol. 

2004; 33: 365-72 

2. Myers B, Gould J. The place of beta 2 glycoprotein 1 in the 

assessment of antiphospholipid syndrome. Blood Coagul 

Fibrinolysis. 2003; 14: 1-2. 

3. Crowther M, Wisloff F. Evidence based treatment of the 

antiphospholipid syn drome. Optimal anticoagulant therapy for 

thrombosis. Thrombosis Research. 2005; 115: 3-8 

4. Salmon JE, Girrardi G. The role of complement in the 

antiphospholipid syndrome. Curr Dir Autoimmun. 2004; 7: 

133-48 

Endereço eletrônico: h_laranjeira@hotmail.com Figura 1 

 


