
Síndrome Antifosfolipide 

O ano de 2013 marca o 30º Aniversário da primeira descrição 

da Síndrome Antifosfolipide (Jornal Britânico de Medicina, 15 de outubro de 

1983), pelo professor Graham Hughes, médico do London Lupus 

Centre. A Síndrome Antifosfolipide (SAF) é frequentemente definida 

como Síndrome de Hughes ou “sangue grosso”. 

A SAF é uma doença autoimune caracterizada por trombose arterial e venosa e morbidez gestacional. 

É responsável por 15% dos derrames, ataques cardíacos e TVP’s em pessoas com menos de 50 anos e é 

responsável por 15-20% dos abortos de repetição e, recentemente, descobriu-se que a SAF também é 

responsável pelo aumento na probabilidade de nascimento de natimortos em até 5 vezes. A síndrome é 

diagnosticada por uma combinação de sintomas e exames laboratoriais que procuram por anticorpos 

antifosfolipides (AAF), anticardiolipinas (aCL), anticoagulante lúpico (LaC) e o anti-β2-Glicoproteina1.  

Atualmente  o tratamento consiste em terapia anticoagulante, com aspirina ou Plavix, heparina ou 

varfarina, dependendo da severidade  e da natureza da SAF. Os novos anticoagulantes orais, como  Xarelto, 

estão sendo testados em pacientes com SAF nos hospitais da UCL, Saint Thomas e Imperial, mas, até o 

momento, não foram considerados seguros para que seu uso seja difundido. O medicamento 

Hidroxicloroquina tem sido bastante prescrito para pacientes com SAF por auxiliar na redução da artralgia e 

da fadiga. 

Estudo de Caso 

Um paciente de 57 anos foi tratado pelo 

Professor Graham Hughes no London Bridge Hospital. 

Ele explica: “eu era muito ativo e saudável;  jogava tênis, 

andava de bicicleta, caminhava muito, não fumava e tinha um 

IMC excelente, sem problemas anteriores de saúde. Eu viajei 

para o Chile em 2011 e tive uma TVP que foi localmente 

tratada com Fragmin. Um doppler revelou a existência de uma 

outra TVP anterior na perna direita _ provavelmente devido às 

longas horas de voo. Quando voltei a Londres, realizei exames no 

Hospital Saint Thomas e, depois de três meses recebi o 

diagnóstico de SAF e iniciei meu tratamento com anticoagulantes 

_ inicialmente com clexane e, posteriormente com varfarina. 

No começo, a SAF não tinha qualquer impacto real 

na minha vida e continuei a jogar tênis e ser extremamente ativo, 

até que um dia, após uma partida de tênis em Maio de 2012, fui 

acometido por fadiga extrema que me impediu de retornar ao 

trabalho até hoje.  

Não sinto nenhum outro sintoma da SAF como 

artralgia ou enxaquecas, mas está difícil de vencer a fadiga, desde 

que ela me abateu em 2012. Lentamente estou melhorando, mas 

tenho um longo caminho até conseguir me aproximar do mínimo 

do meu condicionamento físico anterior”.    

O Professor Hughes comenta: “por sorte, o 

diagnóstico deste paciente após a TVP foi feito rapidamente. 

Pesquisas independentes constataram que em média, pacientes 

com SAF levam cerca de 3 anos até o diagnóstico correto e, 

pesquisas próprias da Fundação Hughes Syndrome  revela que a 

realização de exames para AAF não estão automaticamente 

incluídos nos exames de trombofilia em diversos hospitais em todo 

o Reino Unido. 

Curiosamente, a mãe deste paciente tem artrite 

reumatoide e, cerca de 50% dos pacientes com SAF têm 

frequentemente um histórico positivo e outras doenças autoimunes, 

como Síndrome de Sjögren, Esclerose Múltipla, Lupus, doenças 

da tireoide na família. A fadiga é um dos sintomas menos 

reconhecidos na SAF, apesar de ser um sintoma comum em todas 

as doenças autoimunes e é frequentemente vista em situações onde 

há inflamação” 

 

Publicado em Inglês em: http://www.hughes-syndrome.org/resources/pdfs/Health%20Matters%202013.pdf 

Os sintomas mais comuns da SAF incluem 

enxaqueca, problemas de equilibrio, 

problemas de memória, livedo reticular, 

fadiga e artralgia 
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