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Introdução
 Homem, 62 anos

 Caucasiano

 Ex-fumador (20 UMA)

 História familiar: irrelevante

 Doença de Crohn – A3L4+L4B3p

 Diagnóstico 2007

 Ileo-cólica + proximal

 Envolvimento perianal

 Estenosante

Outra instituição



2007

Diarreia

Perda de peso (>10%)

Fístula perianal 

complexa

Intolerante a 5-ASA e Azatioprina

Não respondedor a Metotrexato

Diagnóstico

2010

Ciclos repetidos de corticoterapia

doença mal controlada

Adalimumab 40 mg 15/15d.

Evolução clínica



Evolução clínica

2013

TAC abdominal: múltiplas

adenopatias abdómino-

pélvicas

Biópsia g. inguinal: 

aspectos reactivos

2014

3 dejecções moldadas/dia

Sem sangue, dor abdominal, perda

de peso

Peso: 71 kg, Altura 1.61, IMC 27

7 dejecções/dia, sem sangue

Perda de peso (70>60 kg)

Laboratório (Junho):

Hb 10,5 g/dL microcítica,

Leucocitose 30 mil com 7mil monócitos

Trombocitose, 

VS 25 s, PCR 0.95 mg/dL

RMN pélvica: adenopatias ilíacas

Adalimumab semanal - incumprimento



Evolução clínica

Outubro 2014

7-8 dej/dia, sem sangue

Sem febre

Sem dor abdominal

Drenagem perianal escassa

Peso 61 kg

Switch - Infliximab

Novembro 2014

Colonoscopia (descendente):

Orifícios fistulosos fibrosados.

Apagamento do padrão vascular.

Algumas áreas com ulcerações superficiais.

Histologia: DC em fase activa

12 dej/dia

Astenia

Infliximab – 3 infusões



Evolução clínica

Dezembro 2014

10 dej/dia

Sem febre ou dor abdominal

Astenia franca, sudorese nocturna

Dor lombar

Anorexia

IMC 21 (58 kg)

SU

Emagrecido,

Hemodinamicamente estável

Sat 95%

Abdómen inocente, RHA +

Adenopatias cervicais, axilares

e inguinais (10-20 mm)

Laboratório:

Anemia (Hb 9.7g/dL) micro/hipo

Leucocitose 22mil

Neutrófilos 82%, Monócitos 6.6% (1.5 mil) 

PCR 2.7 mg/dL

Plaquetas 501 mil

LDH 246





Válvula ileo-cecalÍleon terminal Cego

Ascendente

Histologia: mucosa com arquitectura

globalmente mantida.



O que fazer?

1) Corticoterapia

2) Aumentar dose de biológico

3) Antibióticos

4) Procurar outras causas para o quadro clínico
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Velocidade sedimentação 98 s ()

B2 microglobulina 5.54 mg/dL ()

HIV/HCV/HBV Negativo

CMV/EBV IgG+/IgM -

T. tuberculina/IGRA Negativo

Hemoculturas/ Coprocultura/Urocultura Negativo

Função tiroideia Normal

Albumina 2,6 mg/dL ()

Colesterol Total/HDL/LDL 93/29/50 mg/dL

ECA Normal

Calprotectina fecal >3000 microg/g

Investigação



Monocitose persistentemente > 1000/microL

Investigação
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Morfologia de sangue periférico:

Alguns esquisócitos. Monocitose confirmada.



Investigação
 Endoscopia digestiva alta

Bulbo duodenal

Histologia: 

Marcado infiltrado inflamatório misto de predominio linfo-

plasmocitário na lámina própria com actividade moderada.

Sem displasia.



Investigação
 Entero RMN

 Espessamento parietal da última ansa ileal e cego

 Adenopatias abdominais grosseiras (30mm)

 Enteroscopia por cápsula:

 Aspecto mais relevante: mucosa congestionada e pólipo

no duodeno

 Actividade inflamatória da última ansa ileal



Investigação
 Toracocentese

 Líquido amarelo turvo

 Exsudado com predomínio de linfócitos

 LDH 1916, Leuc 2.600 (85% linfócitos)

 Cultura negativa, ADA negativo



Ponto da situação
 Quadro consuntivo

 Doença de Crohn proximal + ileal activa

 Adenopatias

 Derrame pleural exsudativo sem alterações do 
parênquima

 Monocitose

 VS e b2 microglobulina elevada



Investigação
 Citologia l. pleural

 Numerosos linfócitos de tamanho pequeno e intermédio

 Suspeita para malignindade

 Biópsia de g. axilar

 Linfoma não Hodgkin B de baixo grau

 Linfoma linfocítico crónico de células pequenas

Hematologia:

Linfoma indolente que geralmente não

necessita de tratamento

Pela sintomatologia, sugere-se Rituximab

CD20+ CD5+ Ki67 25%



D. Lifoproliferativa e DII
1) Não existem diferenças na incidência de Linfoma

entre Doença de Crohn e Colite Ulcerosa

2) O risco de linfoma na doença de Crohn está

aumentado, mas apenas em doentes

imunossuprimidos

3) As Tiopurinas, mas não os anti- TNF, aumentam o 

risco de linfoma nesta população

4) Linfoma associado a EBV está relacionado com os

anti-TNF
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Risco relativo de linfoma

na DC: 1.47  

Factores de risco para d. linfoproliferativa na DII:

 Idade > 65 anos

 Género masculino

 “Early onset disease”

 Não existem diferenças na incidência de Linfoma entre Doença de 

Crohn e Colite Ulcerosa

 O risco de linfoma na doença de Crohn está aumentado, mas 

apenas em doentes imunossuprimidos



 As Tiopurinas, mas não os anti- TNF, aumentam o risco de linfoma

nesta população

 Linfoma associado a EBV está relacionado com os anti-TNF



Investigação
 Hg: leuc 35.9,N 73%, L 3%, M 23%

 Mielograma

 Componente monocítica 6.8%, granulocítica 82%, blastos

0.4%, linfócitos 1.1%

 Atraso maturativo das duas linhagens com aumento dos 

estadios intermédios

 CD64, CD14 e CD300e, CD13, CD11b, CD16 e CD10

 Achados compatíveis com patologia mielodisplásica/ 

mieloproliferativa: Leucemia mielomonocítica crónica



LMMC
 Overlap S. mieloproliferativo/S. mielodisplásico

 Critérios:

 Monocitose > 1000/uL

 Sem alteração BCR/ABL ou mut. PDGFRA

 Blastos < 20% na medula e < 5% no sangue periférico

 Displasia de pelo menos 1 linhagem mielóide

 Incidência <1/100.000, média de idade ao diagnóstico: 65 anos

 H: M=3:1

 Sintomas: anemia, febre, perda de peso, sudorese nocturna, discrasia 

hemorrágica, linfadenopatias, derrame, esplenomegália

Hematologia: Diagnóstico possível, apesar do estado inflamatório

> Prognóstico reservado, sobrevida 15-30 meses

> Transplante medular é a única estratégia potencialmente curativa

> Em doentes não candidatos a transplante, deve ser oferecido tratamento

sintomático



S. Mielodisplásicos e DII

1) S. mielodisplásicos têm uma incidência maior em

doentes com DII de início tardio

2) S. mielodisplásicos não se relacionam com toma de 

tiopurinas

3) S. mielodisplásicos não agravam a DII

4) Não existem diferenças na incidência de S. 

mielodisplásicos entre Doença de Crohn e Colite

Ulcerosa
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de início tardio
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Investigação
 TAC coluna

 Múltiplas fracturas osteoporóticas recentes nos corpos

vertebrais D6, D9, L5, a condicionar moderada estenose

do canal D9-L1



Doença óssea metabólica na

DII
1) A etiologia da osteoporose na DII deve-se apenas a 

iatrogenia dos corticóides

2) A remissão clínica sustentada não melhora a 

densidade óssea

3) A prevenção primária das fracturas osteoporóticas

deve ser sempre feita com bifosfonatos

4) O exercício físico isotónico é benéfico na prevenção

de fracturas de osteoporose
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 A etiologia da osteoporose na DII deve-se apenas a iatrogenia dos 

corticóides

 A remissão clínica sustentada não melhora a densidade óssea



 A prevenção primária das fracturas osteoporóticas deve ser

sempre feita com bifosfonatos

 O exercício físico isotónico é benéfico na prevenção de 

fracturas de osteoporose



Homem, 61 anos, mau estado geral

> Doença de Crohn

> Leucemia mielomonocítica crónica

> Linfoma NH B baixo grau

> Osteoporose + fracturas vertebrais

5-ASA oral e tópico, 

Budesonida

Suspendeu anti-TNF

Suporte nutricional

Tratamento paliativo com 

Azacitidina e Rituximab

Pamidronato, Cálcio, 

Vitamina D, Ortótese

Setembro

Progressiva debilidade com dependência de 

terceiros, úlceras de decúbito

IMC 18 (Peso 50 kg)

Trânsito intestinal 3-4 dejecções/dia

Calprotectina 500ug/g

Óbito

Mau prognóstico



Conclusão
 Causas da patologia hematológica neste caso:

 Imunossupressão?

 Desconhece-se duração de tratamento com tiopurinas

 Inflamação crónica?

 Doença mal controlada durante vários anos

 Idade?

 Associado ao EBV? – carga viral não realizada

 LMMC – diagnóstico definitivo?

 Diagnóstico admitido, apesar de monocitose descrita em

estados inflamatórios



Conclusão



Obrigada


