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A síndrome de Sweet,(SS) também conhecida como dermatose neutrofílica 

febril aguda, consiste em um processo reativo decorrente de um 

desequilíbrio na produção de citocinas e interleucinas. Pode ser causada 

por processo parainflamatório, paraneoplásico, induzida por drogas ou 

idiopática. Há associação com doenças malignas, geralmente uma 

desordem hematológica, em 21% dos pacientes com SS. A neoplasia mais 

comumente ligada à SS é a leucemia mielóide aguda (LMA). A maioria 

dos trabalhos nacionais acerca da Síndrome de Sweet são relatos de casos, 

sendo assim, são poucos os estudos sobre as características clínicas e 

epidemiológicas da doença no Brasil e sobre estarem elas de acordo (ou 

não) com os dados da literatura mundial. Manifestam-se clinicamente 

como placas eritematosas dolorosas localizadas principalmente em face, 

pescoço e extremidades, frequentemente acompanhadas de febre, 

neutrofilia e velocidade de hemossedimentação (VHS) elevada. A 

superfície das lesões é irregular, tendo sido comparada a um “relevo de 

montanhas”. A dermatose neutrofílica pode atingir qualquer órgão, 

havendo casos descritos de envolvimento oral, intestinal, pulmonar, renal, 

cardíaco, vascular, hepático, esplênico, pancreático, ósseo, muscular, 

articular, linfonodal, ocular e até mesmo do sistema nervo central. Os 

principais diagnósticos diferencias são o eritema multiforme, a doença de 

Behçet, o eritema nodoso, o herpes simples, o eritema elevatum diutinum, 

o pioderma gangrenoso e a síndrome do bypas intestinal. 

 

 
 

Relatar um caso de síndrome de Sweet paraneoplásica, demonstrando a 

importância do seu reconhecimento para tratamento adequado.  

 
 

Trata-se de um relato de caso onde foi realizada uma pesquisa nos bancos 

de dados eletrônicos PubMed, UptoDate, SciELO e BVS e em literatura 

impressa. Paciente do sexo masculino, 33 anos, solteiro, portador de 

Leucemia Mielóide Crônica desde 2009, em uso de Dasatinib, 

apresentando lesões de pele eritematosas arredondadas, confluentes, com 

centro bolhoso, bordas elevadas, localizadas em face, região cervical, 

membros superiores e porção superior do tronco, com três semanas de 

evolução.  Devido a história de neoplasia hematológica e as lesões 

cutâneas, foi aventada a possibilidade de síndrome de Sweet, sendo 

realizada biópsia das lesões, que confirmou o diagnóstico, e iniciado 

Cefalexina, Ivermectina e Prednisona na dose de 1,5mg/kg. O paciente 

apresentou boa resposta ao tratamento, evoluindo com desaparecimento 

das lesões em poucos dias, como mostrado nas figuras 1 e 2. 

Descrita pela primeira vez em 1964, pelo Dr. Robert Douglas Sweet, os 

principais critérios para o diagnóstico de síndrome de Sweet são: início 

abrupto de placas eritematosas dolorosas ou nódulos, evidência 

histopatológica de infiltrado neutrofílico, e ausência de vasculite 

leucocitoclástica (figura 3). Os critérios menores são: febre maior que 

38ºC; associação com neoplasia hematológica ou visceral, doença 

inflamatória ou gravidez, ou precedida por uma infecção do trato 

respiratório superior, gastrointestinal, ou vacinação; excelente resposta ao 

tratamento com glicocorticóides sistémicos ou iodeto de potássio; valores 

laboratoriais anormais (VHS maior que 20 mm/hora, proteína C-reativa 

positiva, mais de 8000 leucócitos ou 70% de neutrófilos). A corticoterapia 

sistêmica é considerada o tratamento padrão-ouro: prednisona ou 

prednisolona na dose inicial de 0,5-1,5mg/kg/dia, com redução gradual em 

duas a quatro semanas. A resposta é excelente, com rápida remissão tanto 

dos sintomas cutâneos como dos extracutâneos. Sem tratamento, as lesões 

costumam persistir por vários meses; algumas, porém, podem ter resolução 

espontânea. A doença caracteriza-se por recorrências frequentes. É 

importante lembrar que o diagnóstico da síndrome é, às vezes, o sinal de 

apresentação de uma neoplasia nova ou recorrente, por sua vez, a presença 

de anemia, uma recontagem anormal de plaquetas, a ausência de 

neutrofilia, a localização e formas atípicas das lesões, devem alertar a 

procura de neoplasias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Síndrome de Sweet é uma doença de baixa prevalência que tem um alto 

nível de complexidade. Portanto, verifica-se uma escassez de 

conhecimento especializado por vários profissionais da área da saúde, o 

que, por sua vez, se exprime num diagnóstico tardio que pode mimetizar 

uma doença subjacente. A falta de informação dos profissionais pode levar 

a um diagnóstico incorreto, uma vez que a síndrome pode ser confundida 

com outras afecções raras de pele, e uma terapêutica inadequada. A forma 

paraneoplásica é comumente encontrada em associação com neoplasias 

hematológicas se comparado aos tumores sólidos.  

Figura 1: lesões faciais antes do tratamento          Figura 2: lesões faciais após o tratamento 
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Figura 3: Coloração microscópica de pele apresentando derme com 

edema superficial e infiltrado inflamatório neutrofílico difuso. 

INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO RESULTADOS 

OBJETIVOS 

DELINEAMENTO E MÉTODOS 

CONCLUSÕES 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 


