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INTRODUÇÃO:

A hemofilia é um distúrbio hemorrágico hereditário, decorrente da deficiência da atividade

coagulante do fator VIII (hemofilia A) ou fator IX (hemofilia B). A hemorragia intra-articular

(hemartrose) é a manifestação musculoesquelética mais comum da hemofilia [1]. Sucessivas

hemartroses resultam em uma patologia inflamatória e proliferativa denominada sinovite crônica,

cujo resultado final é a destruição da superfície articular, ou artropatia hemofílica crônica [2]. A

sinovectomia por meio da injeção intra-articular de radioisótopos, sinovectomía radioisotópica

(SR), é um dos tratamentos de escolha para a sinovite crônica em hemofílicos, apresentando

resultados satisfatórios em 50-75% dos pacientes [3]. No entanto, haveria o risco teórico de

desenvolvimento de neoplasias tanto pelo efeito local quanto pelo efeito sistêmico, o que não foi

confirmado em nenhum estudo nem na utilização clínica do procedimento [4].

Em 2008 o Hemocentro da Unicamp e o Serviço de Medicina Nuclear do HC-UNICAMP

estabeleceram um protocolo para a realização da SR em pacientes hemofílicos. Desde então

foram realizados mais de cem procedimentos em pacientes portadores de hemofilia A e B.

Este projeto teve como objetivo avaliar os pacientes com hemofilia submetidos à sinovectomia

radioisotópica, de acordo com o protocolo adotado na Unicamp, quanto à segurança do

procedimento em sua fase imediata e a longo prazo.
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METODOLOGIA:

Foi realizado um estudo transversal, retrospectivo, dos pacientes com diagnóstico de Hemofilia A

ou B, e que realizaram o procedimento de sinovectomia radioisotópica em articulações que

estavam sendo alvo de hemartroses, de forma a avaliar a segurança do procedimento a curto e

longo prazo.

Foram avaliados os prontuários e diários de pacientes com diagnóstico de hemofilia submetidos à

Sinovectomia Radioisotópica (SR) em um período de 10 anos. Os critérios de inclusão foram:

pacientes de ambos os sexos com diagnóstico de hemofilia A ou B submetidos a sinovectomia

radioisotópica na Unicamp no período de janeiro de 2008 a junho de 2018. Foram excluídos do

estudo pacientes que perderam seguimento ou com documentação incompleta. A caracterização

da população estudada incluiu: idade, tipo de hemofilia (A ou B), grau da hemofilia (leve, moderada

ou grave), articulações submetidas ao procedimento e tipo de radiofármaco empregado.

Os dados de prontuário relativos à fase imediata pós-procedimento incluíram: sinais clínicos de

extravasamento do radiofármaco, avaliação do aparecimento dos sintomas de sinovite reacional,

dor, alterações da pele e sinais de infecção local. Os dados referentes ao seguimento a longo

prazo incluíram a pesquisa sobre o surgimento de doenças locais ou sistêmicas, especialmente

neoplasias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Foram realizadas 140 sinovectomias radioisotópicas em 91 pacientes no período. Após a

aplicação dos critérios de exclusão, foram analisados os prontuários de 42 pacientes submetidos

a 62 procedimentos.

Os pacientes que foram estudados tinham em média 18 anos e 7 meses, sendo que a idade dos

pacientes foi compreendida entre os 7 e 52 anos de idade. Quanto à classificação da hemofilia, 33

pacientes (82%) possuíam a forma grave da doença, (sendo 31 Hemofilia A e 2 Hemofilia B) e 9 a

forma moderada da doença (sendo 5 Hemofilia A e 4 Hemofilia B). Os radiofármacos utilizados

foram Hidroxiapatita de Itrio-90 (44% dos casos), Hidroxiapatita de Samário-153 (50% dos casos)

e Ítrio-90 em forma coloidal (6% dos casos).

Análise sobre os membros em que foram realizados os procedimentos:
A articulação em que mais se fez necessária a intervenção da RSO foi a do joelho (53

procedimentos), seguida do cotovelo (5) e tornozelo (4).
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Sobre a presença de dor no primeiro mês após a realização do procedimento, tal queixa se fez

presente em 17 pacientes do total de 62 procedimentos realizados, sendo 11 casos em joelho, 3

no cotovelo e 3 nos tornozelos (2 no esquerdo, 1 no direito).

A presença de sinovite no primeiro mês após a realização da SRO foi encontrada em 20 dos 62

prontuários analisados (32,2%).

Análise da relação de presença de sinovite após a realização de uma nova SRO em uma
mesma articulação:

Foi avaliada a correlação entre a presença de sinovite aguda em pacientes que foram submetidos

a uma nova SR em uma articulação a qual tal procedimento já havia sido realizado. Na análise foi

encontrada uma correlação estatisticamente relevante entre essas variáveis (teste exato de

Fisher, p < 0,05) na qual a probabilidade de ocorrência de sinovite aguda em pacientes

submetidos a nova SR era 5,4x maior (odds ratio = 5,4) quando comparado aos pacientes

submetidos pela primeira vez à SR.
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Análise de comorbidades:
Dentro das comorbidades analisadas entre os 62 pacientes, foram identificadas hepatite viral A, B

e C.

Foram detectados 14 pacientes que possuíam comorbidades, sendo 3 com hepatite A, 2 com

hepatite B e 9 com hepatite C. Não foi identificada qualquer relação entre aumento das chances

de reações adversas, sinovite ou queixa de dor aguda após a SRO em relação a outros pacientes

sem comorbidades.

Análise quanto a lesões de partes moles e desenvolvimento de neoplasias relacionadas ao
radioisótopo:
Não foi relatado em nenhum dos 62 prontuários analisados durante o desenvolvimento da

pesquisa qualquer diagnóstico de alterações dermatológicas e de partes moles na região do

membro em que foi realizada a SR, o que poderia denotar extravasamento do radioisótopo. Não

houve casos de infecção após o procedimento. Não foi relatado surgimento de neoplasia entre os

pacientes submetidos ao procedimento no período estudado.

Influência da realização de outros procedimentos no mesmo membro:
Dentre os prontuários analisados, foram identificados procedimentos adicionais no mesmo

membro da SR, sendo eles 2 infiltrações de triancinolona em joelho e 1 artrocentese de joelho

para tratamento de hemartrose. Não foi identificada prevalência maior de sinovite, dor ou qualquer

outra complicação pós-SR nestes pacientes.

CONCLUSÕES:

O protocolo adotado para a realização da Sinovectomia Radioisotópica em pacientes Hemofílicos

se mostrou seguro, com complicações de menor gravidade (sinovite e dor) no período imediato

após o procedimento e nenhuma complicação maior e de longo prazo nos pacientes analisados.
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