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 INTRODUÇÃO 

A Sarcoidose, descrita em 1877 por Hutchinson, 
é uma doença inflamatória sistémica que se 
caracteriza por granulomas não caseosos. (1,2) 
Tipicamente afecta adultos jovens e, embora o 
atingimento pulmonar e ganglionar seja o mais 
frequente, pode afectar qualquer órgão ou sis-
tema. (2) O diagnóstico requer manifestações 
clínicas e radiológicas compatíveis, detecção 
histológica de granulomas não caseosos e ex-
clusão de outras doenças. (3,4,5)

Mais de 30% dos doentes apresentam manifes-
tações extrapulmonares da sarcoidose, com 
destaque para o atingimento ganglionar, já re-
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ferido, cutâneo, ocular, musculo-esquelético, 
cardíaco, hepático, renal e, menos frequente-
mente, neurológico. (2) A sua causa não está 
estabelecida e o tratamento também constitui 
um desafio, não estando definido de forma cla-
ra quando iniciar o tratamento imunossupres-
sor, dado o curso clínico ser variável. (4,6)

 CASO CLÍNICO

Mulher de 53 anos, enfermeira. Como antece-
dentes pessoais apresenta depressão, litíase 
renal e é ex-fumadora. Artralgias de ritmo infla-
matório e mialgias generalizadas desde 2010. 
Após o início das queixas musculo-esqueléticas, 

episódios de uveíte e adenomegálias na região 
inguinal direita. Detectadas, já nessa altura, al-
terações do perfil hepático (Quadro 1). TC-Tórax 
de alta resolução (AR) com adenopatias me-
diastínicas e hilares e micronódulos parenqui-
matosos peribroncovasculares. Lavado bronco-
alveolar (LBA) mostrou alveolite linfocítica, com 
relação CD4/CD8 normal. A biopsia pulmonar 
transbrônquica foi inconclusiva. Em 2013 fez 
biopsia pulmonar transtorácica, guiada por TC, 
que revelou achados compatíveis com inflama-
ção granulomatosa, permitindo diagnóstico de 
sarcoidose.
Por persistência e intensidade das dores mus-
culares, realizou cintigrafia corporal GA67 que 
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mostrou envolvimento torácico e ocular. Efec-
tuou também tomografia por emissão de posi-
trões (PET) com captação nos gânglios toráci-
cos e abdominais, pulmão, fígado e medula 
óssea, sugerindo doença em actividade. Inicia-
da terapêutica com hidroxicloroquina e defla-
zacorte, que cumpriu apenas durante 3 meses, 
sem melhoria. Desde então apenas medicada 
com ansiolítico e analgésicos.
Em 2014 por agravamento das mialgias, po-
liartralgias e astenia é enviada à consulta de 
Medicina Interna. Apresentava ainda queixas 
de alterações da memória e do humor. Sem 
organomegálias nem adenopatias periféricas. 
Além dos exames já descritos era também por-
tadora de vários outros, nomeadamente, elec-
tromiograma que relatava miopatia aguda/su-
baguda grave, a refletir intensa necrose das 
fibras musculares nos membros superiores e in-
feriores, ao nível proximal e distal, biópsia mus-
cular sem alterações e RMN-craneoencefálica 
que descrevia sequelas de lesões isquémicas.
Estava medicada com oxazepam 15mg, etori-
coxib 90 mg e tramadol+paracetamol.
Exame objectivo apenas alterado na ausculta-
ção pulmonar, com crepitações finas inspirató-
rias bibasais.
Analiticamente salienta-se calciúria, enzima de 
conversão da angiotensina (ECA) e enzimas de 
colestase aumentadas (Quadro I). Na densito-
metria óssea demonstrada osteopenia. As pro-
vas de função respiratória mostravam síndro-
me ventilatória restritiva ligeira e difusão de 
monóxido de carbono ligeiramente diminuída 
e a TC Tórax – AR densificações dispersas es-
sencialmente em ambos os lobos superiores 
(…) que correspondiam a lesões cicatriciais.
Perante sarcoidose com envolvimento pulmo-
nar, ganglionar, ocular e renal, suspeita-se de 
envolvimento hepático, musculo-esquelético e 
neurológico/psiquiátrico.
Após exclusão de tuberculose latente, iniciou-se 
corticóide (prednisolona – 40mg/dia), colchici-
na (1 mg/dia) e bifosfonato, com melhoria das 
artralgias.
Entretanto ideação suicida, sendo observada 
em consulta de psiquiatria e necessário interna-
mento e ajuste da medicação anti-depressiva 
(duloxetina; oxazepam; estazolam; quetiapina).
No estudo das alterações hepáticas realizou 
ecografia abdominal: fígado dismórfico, (…) 

ecoestrutura parenquimatosa difusamente he-
terogénea, com algumas áreas vagamente no-
dulares esparsas, seguida de RM abdómen, 
que revela alterações do fígado compatíveis 
com cirrose hepática, além de dilatação de al-
gumas vias biliares intra-hepáticas. A colangio-
grafia por RM revela nodularidades de regene-
ração difusas (Figuras 1 e 2). Serologias víricas 
(B, C e VIH) e estudo hepático auto-imune 
(ANA, ANCA's, ASMA, AMA e anti-LKM) negati-
vos. A biopsia hepática descreve inflamação 
granulomatosa gigantocelular não necrotizan-
te, a confirmar sarcoidose hepática. Em De-
zembro de 2014 associada hidroxicloroquina 
400 mg/dia. Com a corticoterapia verificou-se 
redução da colestase e normalização da ECA. 
Após 3 meses desta terapêutica iniciado desma-
me, mantendo actualmente prednisolona 10 
mg/dia. Apesar de melhoria global mantém al-
gumas mialgias e fraqueza muscular, fadiga e 
humor depressivo. Desenvolveu diabetes secun-
dária a corticoterapia, controlada com metfor-
mina, actualmente em redução de dose.

 DISCUSSÃO

Esta doente apresenta uma forma multissisté-

mica grave e não muito frequente de sarcoido-
se que melhorou após o início de corticotera-
pia, mantendo-se, contudo, incapacitante.
Além da dificuldade em decidir o tratamento e 
a sua duração, acrescem as complicações que 
se encontram associadas, nomeadamente, a 
diabetes mellitus e a osteopenia. Os bifosfona-
tos estão indicados para reduzir a perda da 
massa óssea, contudo, o cálcio e a vitamina D 
têm que ser ponderados caso a caso, exigindo 
monitorização, pelo risco de hipercalcémia e/
ou hipercalciúria. (6,7) Além disso, é importante 
realçar a exclusão de tuberculose latente antes 
do início da terapêutica imunossupressora.
Considera-se que em doentes com sintomas 
persistentes/progressivos, CVF e FEV1 <70%, 
DLCO <60% e/ou SatO2 ≤90%, envolvimento 
multi-orgânico (mais de três sistemas de ór-
gãos atingidos), aumento das opacificações 
parenquimatosas pulmonares ou envolvimento 
cutâneo, articular, ósseo, ocular, neurológico, 
renal, miocárdico ou com disfunção hepática 
grave, está indicado o início da terapêutica, 
pois são preditores de pior prognóstico. (8) A 
dose de prednisolona indicada é de 0.3 a 0.6 
mg/Kg (peso ideal), geralmente 20 a 40 mg/dia, 
com reavaliação às 4 semanas após início da 

2009 2012 2013 Out-14 Set-15 Fev/17

Hb (g/dl) 12.2 12.6 13.9 13.3 13.2

Leuc (x10^9/L) 3.93 4.66 7.53 6.20 5.82

Plaq (x10^9/L) 275 231 250 199 191

VS (mm) 47 27 24 6 14

HgA1C (%) 6.7 6.2

U/Cr (mg/dl) 51/0.58 67/0.52 51/0.7 66/0.69

Na/K (mg/dl) 142/4.3 144/3.7 141/3.6 144/3.9

Cálcio (mg/dl) 9.8 8.8 9.5 10.2

BT/BD (mg/dl) 0.59/0.24

FA/GGT (UI/l) 290/342 183 410/659 234/92 78/229

AST/ALT (UI/l) 46/64 37/56 30/61 24/37 22/31

Prot. totais (g/dl) 6.5

CK (UI/l) N

Mioglobina N

ECA (UI/l) 142.5 37.3 24.6

Ca2+ urina (mg/dl) 461

QUADRO I - Evolução analítica.
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terapêutica. O tratamento de indução pode 
prolongar-se até às 12 semanas, o usado nesta 
doente perante a gravidade e extensão das 
manifestações. A fase de desmame deve ser 
lenta, com redução de 5 a 10mg a cada 4-8 
semanas, com duração total de cerca de 12 
meses. Apesar do desmame lento as recorrên-
cias são frequentes (cerca de 60%). (4,9,10)

Nesta doente, além de corticoterapia, foi deci-
dido associar a colchicina e a hidroxicloroquina 
pelo envolvimento musculo-esquelético. A pri-
meira parece ter também algum efeito no caso 
de atingimento neurológico. (11)

 CONCLUSÃO

Este caso clínico representa um desafio não 
apenas diagnóstico, mas de tratamento, com 
todas as suas complicações. A gravidade da si-
tuação implica um seguimento apertado, com 
reavaliação clínica e exames complementares 
de diagnóstico para monitorização. 

Artigo escrito sem as normas do novo acordo orto-
gráfico.
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FIGURA 1 - Colangio RM revela nodularidades de regeneração difusas. FIGURA 2 - Colangio RM revela nodularidades de regeneração difusas.
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