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 Resumo 

A polimialgia reumática é uma doença reumática inflamatória comum em 
adultos com idade superior a 50 anos, caraterizada por dor e rigidez das cin-
turas musculares escapular e pélvica, frequentemente associada a elevação 
dos marcadores inflamatórios e a resposta satisfatória à corticoterapia. Não 
existem testes específicos que permitam o diagnóstico definitivo de polimial-
gia reumática, sendo imprescindível um diagnóstico diferencial apurado com 
outras condições que podem mimetizar o seu quadro clínico, como a patolo-
gia neoplásica. Múltiplas neoplasias parecem estar associadas a polimialgia 
reumática, enquanto manifestação paraneoplásica, nomeadamente tumores 
do estômago, rim, pulmão, próstata e do tecido linfo-hematopoiético. Nos 
doentes com manifestações atípicas ou uma má resposta terapêutica à corti-
coterapia deverá ser suspeitada uma possível neoplasia oculta. A corticotera-
pia não parece ter um papel ativo no aumento da incidência de cancro nos 
doentes com polimialgia reumática.

Palavras-chave: polimialgia reumática, manifestações atípicas, corticotera-
pia, síndrome paraneoplásica

 Abstract 

Polymyalgia rheumatica is a common inflammatory rheumatic disease 
in adults over the age of 50 years, characterized by pain and stiffness of 
the shoulders and pelvic girdle, often associated with elevated inflam-
matory markers and satisfactory response to corticosteroid therapy. 
There are not specific tests that allow the definitive diagnosis of 
polymyalgia rheumatica, being indispensable a differential diagnosis 
with other conditions that can mimic its clinical presentation, like neo-
plastic pathology. Many tumours seem to be associated with polymyal-
gia rheumatica, as a paraneoplastic manifestation, namely cancers in 
the stomach, kidney, lung, prostate and lympho-haemotopoietic tissues. 
In patients with atypical presentation or lack of response to corticoste-
roid therapy, a possible occult neoplasia may be suspected. Corticoste-
roid therapy does not seem to have an active role in the increase of the 
cancer incidence in patients with polymyalgia rheumatica.

Keywords: polymyalgia rheumatica, atypical presentation, corticosteroid 
therapy, paraneoplastic manifestation
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 INTRODUÇÃO 

A polimialgia reumática (PMR) é uma doença 
reumática inflamatória comum em adultos com 
idade superior a 50 anos. (1) É mais frequente 
na raça caucasiana, no norte da Europa (inci-
dência 112,6/100 000 hab. Noruega vs. 
12,7/100 000 na Itália) e em mulheres, sendo 
estas afetadas 2 a 3 vezes mais do que os ho-
mens. (2-4) Acompanhando o fenómeno de en-
velhecimento global, a incidência de PMR tem 
tendência a aumentar. (2-5)

Caracteristicamente, o doente apresenta dor e 
rigidez de início subagudo afetando as cinturas 
musculares escapular e pélvica e regiões cervi-
cal e lombar. A rigidez geralmente é matinal 
com uma duração superior a 45 minutos. (1) A 
limitação funcional pode ser intensamente mar-

cada de forma que o doente pode ter grande 
dificuldade em levantar-se da cama ou de uma 
cadeira, ou levantar os braços acima da altura 
dos ombros, por exemplo, para se pentear. (2) 
Cerca de 40% dos doentes apresentam sinto-
mas sistémicos tais como febre (geralmente 
baixa), astenia, anorexia e perda de peso. (3)

Laboratorialmente, a PMR associa-se com fre-
quência a anemia normocrómica normocítica, 
leucocitose, trombocitose e elevação de marca-
dores inflamatórios, nomeadamente a veloci-
dade de sedimentação (VS) e a Proteína C rea-
tiva (PCR). Anticorpos como o fator reumatóide 
(FR) e o anticorpo antipeptídeo citrulinado cí-
clico (anti-CCP) estão geralmente ausentes 
nestes doentes. (2-4)

Os glucocorticóides constituem o tratamento 
de primeira linha para a PMR. (6) Segundo reco-

mendações da European League Against Rheu-
matism/American College of Rheumatology 
(EULAR/ACR) deve iniciar-se corticoterapia na 
dose de 12,5-25 mg de prednisolona (ou equi-
valente) por dia. Uma dose inicial superior den-
tro deste intervalo pode ser considerada nos 
casos com alto risco de recidiva e baixo risco de 
efeitos adversos. Por outro lado, doentes com 
comorbilidades relevantes (como, por exemplo, 
diabetes mellitus e osteoporose) e outros fato-
res de risco para efeitos secundários da corti-
coterapia devem iniciar uma dose mais baixa. (7) 
A dose recomendada é definida por um interva-
lo e não por um valor específico porque a eficá-
cia do corticoide, principalmente em doses bai-
xas, pode apresentar variação interindividual. (8) 
Posteriormente a dose deverá ser reduzida de 
forma gradual até atingir a dose de 10 mg por 
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dia ao fim de quatro a oito semanas e o trata-
mento deverá ser continuado por uma duração 
mínima eficaz individualizada. (7) Após a remis-
são da doença, preconiza-se uma redução da 
dose diária de prednisolona de 1 mg a cada 4 
semanas. (6-7)

Dada a inespecificidade dos sintomas e a au-
sência de testes gold standard para um diag-
nóstico definitivo de PMR, torna-se essencial 
excluir outras condições, associando uma his-
tória clínica e um exame físico detalhados a 
exames complementares adequados. Uma das 
patologias que se pode associar a um quadro 
clínico idêntico à PMR é o cancro e alguns es-
tudos têm demonstrado uma potencial asso-
ciação da PMR com a patologia neoplásica, re-
velando um aumento do risco de determinados 
tipos de cancros, particularmente nos primei-
ros 6 a 12 meses após o diagnóstico de PMR. 
Neste sentido, esta revisão pretende investigar 
a PMR como potencial síndrome paraneoplási-
ca, tentando esclarecer quais os tipos de can-
cros associados e o possível papel da corticote-
rapia neste processo.

 MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos 
científicos originais e revisões sistemáticas publi-
cados entre 2000 e 2016 na base de dados Pub-
Med/Medline, nas línguas portuguesa e inglesa. 
Foram também selecionados case reports, sendo 
o mais antigo que faz referência à PMR como 
síndrome paraneoplásica publicado em 1993. Fo-
ram referidos os critérios de classificação provi-
sórios de 2012 e recomendações de abordagem 
da PMR de 2015, ambos da EULAR/ACR. As pala-
vras-chave utilizadas foram “polymyalgia rheu-
matica”, “polymyalgia rheumatica AND cancer”, 
“polymyalgia rheumatica AND paraneoplastic 
syndrome” e “HLA-DRB1 AND cancer”. Não fo-
ram excluídos artigos que incluíssem arterite de 
células gigantes (ACG). Globalmente, este traba-
lho adquiriu informações de um total de 50 arti-
gos, sendo 24 artigos científicos originais, 14 ar-
tigos de revisão e 12 case reports.

Polimialgia Reumática como Síndrome Para-
neoplásica

A PMR é uma doença reumática inflamatória 

comum em adultos com idade superior a 50 
anos, caraterizada por dor e rigidez das cintu-
ras musculares escapular e pélvica, frequente-
mente associada a elevação dos marcadores 
inflamatórios e boa resposta à corticoterapia.
No Quadro I são apresentados os atuais crité-
rios de classificação da PMR de acordo com a 
EULAR/ACR, que define os seguintes critérios 
necessários: idade ≥ 50 anos, dor bilateral nos 
ombros que não seja melhor explicada por ou-
tra patologia, e valor anormal da PCR e/ou VS. 
Um score ≥ 4, num máximo de 6, é categoriza-
do como PMR. (1)

A etiopatogenia da PMR é pouco conhecida. 
Estudos epidemiológicos sugerem que fatores 
genéticos poderão contribuir para a suscetibili-
dade da doença, o que pode ser demonstrado 
pelo gradiente Norte-Sul presente na Europa. (4) 
Muitos estudos demonstram associação entre 
a PMR e polimorfismos em genes relacionados 
com o sistema imune, nomeadamente genes 
do Complexo Major de Histocompatibilidade 
(MHC, Major Histocompatibility Complex). (9) 

Determinados alelos do locus HLA-DRB1 estão 
variavelmente associados a suscetibilidade da 
PMR em determinadas populações. Gonzalez-
Gay et al. (2003) demonstraram, na população 
do noroeste de Espanha, associação da PMR 
com os alelos HLA-DRB1*13/14 e a ainda um 
maior risco de recidiva em doentes portadores 
do alelo HLA-DRB1*04, particularmente nos 
portadores do alelo HLA-DRB1*0401, sendo, 
portanto, um alelo marcador da gravidade des-
ta doença. (10) Nesta mesma população foi en-
contrada associação da PMR com polimorfismo 
microssatélite do fator de necrose tumoral 
(TNF, Tumor Necrosis Factor), o TNFb3, inde-
pendente da associação com HLA. (11) Polimor-
fismos de genes de outras citocinas pró-infla-
matórias também podem estar associados. 
Relativamente à interleucina-1 (IL-1), Boiardi et 

al. (2000) referem, na população italiana, uma 
associação significativa entre a suscetibilidade 
para a PMR e o alelo IL-1RN*2, particularmen-
te se em homozigotia. (12) Polimorfismo na re-
gião promotora do gene da interleucina-6 (IL-6), 
na posição – 174, está associado a doentes 
com arterite de células gigantes (ACG) que 
apresentam manifestações de PMR. (13) Clinica-
mente, 40-60% dos doentes com ACG apresen-
tam sintomas de PMR aquando o diagnóstico, 
enquanto 16-21% dos doentes com PMR de-
senvolvem ACG. (14) Salvarani et al. (2000) de-
monstraram uma associação, na população do 
nordeste de Itália, entre polimorfismos das mo-
léculas de adesão intercelular-1 (ICAM-1, Inter-
cellular Adhesion Molecule-1), nos codões 241 
e 469, e a suscetibilidade para PMR bem como 
associação do polimorfismo do codão 241 e o 
aumento do risco de recidiva da PMR. (15) Poli-
morfismo na região promotora do gene RAN-
TES (Regulated upon Activation Normal T-cell 
Expressed and Secreted), posição – 403, está 
também associado a PMR. (16) Tal como em ou-
tras doenças autoimunes, na PMR há um dese-
quilíbrio entre os linfócitos imunossupressores 
(Treg, CD4+ regulatory T cells), que se encon-
tram diminuídos em circulação, e as células 
pró-inflamatórias (Th17), que estão significati-
vamente aumentadas nestes doentes. (17) Kor-
nelis et al. (2014) demonstraram que a home-
ostasia das células B está alterada em doentes 
com PMR, o seu número está diminuído em 
circulação na fase ativa da doença. (18) Os sinto-
mas da PMR são causados pelo processo infla-
matório nas estruturas sinoviais, embora nem 
sempre haja evidência imagiológica de infla-
mação sinovial que se sobreponha aos achados 
clínicos. O diagnóstico da PMR é, portanto, es-
sencialmente clínico e pouco apoiado por exa-
mes complementares devido à inexistência de 
exames específicos que permitam estabelecer 

um diagnóstico definitivo. Labora-
torialmente, os marcadores infla-
matórios de fase aguda, nomeada-
mente a VS e a PCR, estão 
aumentados em muitos doentes 
com PMR. Outras alterações labo-
ratoriais associadas à inflamação 
ativa são anemia normocrómica 
normocítica, hipoalbuminemia e 
trombocitose. (3,14) Kreiner et al. 

Pontos

Rigidez matinal > 45 minutos 2

Dor na anca ou limitação da mobilidade 1

Ausência de FR ou anti-CCP 2

Ausência do envolvimento de outras articulações 1

Um score ≥ 4 (máximo 6) é categorizado como PMR.

QUADRO I - Critérios de classificação da PMR1.
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(2010) detetaram elevadas concentrações de 
citocinas pró-inflamatórias, indutoras de dor, no 
interstício dos músculos dos locais sintomáti-
cos, sendo estas mais elevadas do que as con-
centrações no plasma, indicando uma provável 
libertação local das citocinas. (19) É observado 
um aumento significativo da concentração plas-
mática de IL-6 em doentes com PMR, parecen-
do relacionar-se com a atividade da doença. (20) 
Radiografias dos locais afetados são frequente-
mente normais e são apenas úteis para excluir 
outras patologias como artrite reumatóide ou 
artrite cristalina (condrocalcinose). (21) A resso-
nância magnética permite visualizar bursite 
subacromial, bursite subdeltoideia e sinovite 
gleno-umeral numa grande quantidade de do-
entes com PMR. (21) A ecografia também permi-
te detetar sinovite, a lesão mais consistente 
com PMR, ou bursite peri-articular (Quadro II), 
que são contabilizadas para o score na classifi-
cação segundo a EULAR/ACR. (3) No entanto, os 
sinais ecográficos aumentam apenas ligeira-
mente a especificidade dos sinais clínicos. (1)

Estudos demonstram que a PET (Positron Emis-
sion Tomography) permite encontrar aumento 
da captação de 18F-fluorodesoxiglicose (FDG) 
nos ombros e ancas. (22)

Face à inespecificidade clínica e dos testes para 
o diagnóstico definitivo de PMR, é essencial 
excluir outras condições que possam mimetizar 
o quadro clínico da PMR, como a doença neo-
plásica, associando uma história clínica e um 
exame físico detalhados a exames complemen-
tares adequados. No entanto, não é recomen-
dada a realização de uma pesquisa exaustiva de 

neoplasia em todos os doentes. Investigação 
complementar de possível neoplasia oculta po-
derá ser equacionada em casos de manifesta-
ções atípicas da PMR, tais como início antes dos 
50 anos, VS <40 ou >100 mm/h, envolvimento 
assimétrico dos locais típicos ou envolvimento 
de apenas um local típico (23), bem como a in-
completa ou ausente resposta ao tratamento 
adequado. (24) Na ausência de sintomas ou acha-
dos sugestivos de doença neoplásica, a sua pes-
quisa não se justifica numa PMR típica. (25) Por 
outro lado, o reaparecimento dos sintomas pode 
ser uma pista de recorrência da neoplasia. (25)

Síndrome paraneoplásica é definida pelos si-
nais ou sintomas relacionados com um tumor 
sem relação anatómica direta e não explicados 
pelas metástases. A doença reumática parane-
oplásica pode preceder, geralmente por um 
período não superior a 24 meses, aparecer 
concomitantemente ou ainda após o diagnósti-
co de cancro. (26) A PMR apresentando-se como 
síndrome paraneoplásica tem sido descrita em 
case reports (Quadro III). Todos os case reports 
descritos apresentam em comum um intervalo 
de tempo entre os diagnósticos de PMR e de 
cancro de, no máximo, 18 meses, e uma com-
pleta remissão da PMR após tratamento da 
neoplasia.
O primeiro case report (27) a referir-se à PMR co-
mo possível síndrome paraneoplásica refere-se 
a um homem de 67 anos de idade, que iniciou 
quadro clínico típico de PMR com sintomas 
constitucionais marcados e havia referência a 
episódio de dor no flanco esquerdo com irra-
diação para o testículo homolateral e edemas 

nos membros inferiores. O doente apresentava 
ligeira redução na abdução e rotação interna 
dos ombros e ancas e laboratorialmente ape-
sentava uma VS de 130 mm/h. A investigação 
incluiu uma tomografia computadorizada (TC) 
abdominal, que se revelou normal, e radiografia 
do tórax que revelou um infiltrado lingular. A 
análise urinária não mostrou alterações. Foi fei-
to o diagnóstico de PMR sem ACG, tendo o do-
ente iniciado terapêutica com prednisolona (15 
mg/dia), com melhoria do quadro em 24 horas. 
No entanto, os sintomas reapareceram ao se-
gundo dia de tratamento. Foi realizada uma TC 
ao tórax para estudo do infiltrado da língula, 
que demonstrou uma massa no pólo superior e 
região média do rim esquerdo. A TC abdominal 
anteriormente realizada foi revista e verificou-
se que a massa já era visível. O doente foi, en-
tão, submetido a nefrectomia esquerda e a his-
tológia revelou tratar-se de um carcinoma de 
células renais. Os sintomas musculares desapa-
receram uma semana após a cirurgia. Nove me-
ses após a intervenção cirúrgica continuava sem 
sintomas de PMR. (27)

Yasunaga et al. (2000) descreveram o caso de 
um doente japonês de 75 anos de idade, diag-
nosticado com PMR mas sem melhoria da sin-
tomatologia com a toma de prednisolona (15 
mg/dia). Após procura de possível neoplasia 
oculta, por endoscopia digestiva alta desco-
briu-se um tumor gástrico. Após resseção do 
adenocarcinoma, confirmado por biópsia, os 
sintomas desapareceram. (28)

Kane et al. (2003) descreveram três casos de 
doentes entre os 72 e os 75 anos com diagnós-
tico de PMR. Nenhum dos doentes apresentou 
melhoria da sintomatologia com prednisolona 
por mais de uma semana. O estudo do antigé-
nio prostático específico (PSA) e realização de 
toque retal sugeriram neoplasia prostática, 
confirmada por biópsia. O tratamento do carci-
noma conduziu ao desaparecimento dos sinto-
mas de PMR. (29)

Foram descritos três casos de doentes entre os 
69 e os 89 anos com diagnóstico de PMR, com 
reaparecimento da sintomatologia após a re-
dução/interrupção da corticoterapia. A realiza-
ção de colonoscopia, por anemia moderada a 
grave, levou ao diagnóstico de adenocarcino-
ma do cólon e registou-se melhoria da sinto-
matologia e das alterações laboratoriais, no-

Pontos

Rigidez matinal > 45 minutos 2

Dor na anca ou limitação da amplitude do movimento 1

Ausência de FR ou anti-CCP 2

Ausência do envolvimento de outras articulações 1

Pelo menos um ombro com bursite subdeltoideia e/ou tenossinovite bicipital e/ou 
sinovite gleno-umeral (posterior ou axilar) e pelo menos uma anca com sinovite e/ou 

bursite trocantérica
1

Ambos os ombros com bursite subdeltoideia, tenossinovite bicipital ou sinovite gleno-
umeral

1

Um score ≥ 5 (máximo 8) é categorizado como PMR.

QUADRO II - Critérios de classificação da PMR com ecografia1.
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meadamente elevação da VS e PCR, após 
tratamento do adenocarcinoma. (26,30,31)

Keith et al. (2006) descreveram o caso de uma 
doente de 50 anos com diagnóstico de PMR, 
em cuja mamografia de rotina foi detetada 
uma massa na mama esquerda que se veio a 
revelar tratar-se de um carcinoma ductal. Duas 
semanas após intervenção cirúrgica a doente 
encontrava-se assintomática e a redução gra-
dual da corticoterapia realizou-se sem recidiva 
dos sintomas. (25)

Sahin et al. (2007) referem-se a um doente de 
75 anos com diagnóstico de PMR, a fazer 
prednisolona diariamente e com melhoria da 
sintomatologia. No entanto, quando inicia re-
dução da corticoterapia reinicia queixas. Qua-
tro meses depois do diagnóstico de PMR, ao 
exame objetivo apresentava múltiplas adeno-
patias palpáveis, sem hepatoesplenomegália. 
TC abdominal revelou múltiplos nódulos linfá-
ticos aumentados nas áreas ilíaca interna e 
externa, inguinal e ainda para-aórtica. As bi-
ópsias revelaram linfoma de Hodgkin. O doen-
te realizou seis sessões de quimioterapia, sen-
do que a partir da terceira notou melhoria dos 
sintomas musculo-esqueléticos. Sete meses 
depois, após terminar quimioterapia, encon-
trava-se assintomático. (32)

Tavares et al. (2013) descrevem o caso de um 
doente de 82 anos com diagnóstico de PMR, 
sem resposta terapêutica satisfatória e que de-
senvolve entretanto um quadro de hematúria 
macroscópica. Após investigação diagnostica-
se carcinoma vesical e adenocarcinoma da 
próstata. O doente foi submetido a cistectomia 
radical e prostectomia. Um ano depois da in-
tervenção encontrava-se assintomático. (33)

Santos et al. (2014) descrevem o caso de um 
doente de 73 anos, a quem é diagnosticado 
PMR e instituída corticoterapia mas sem melho-
ria da sintomatologia. Realizou TC toraco-abdo-
mino-pélvica que revelou segmento trombosa-
do da veia esplénica e a ressonância magnética 
abdominal mostrou um tumor da cauda do 
pâncreas a comprimir o segmento adjacente da 
veia esplénica. O doente realizou uma pancrea-
tectomia distal com esplenectomia e o estudo 
histológico revelou tratar-se de um tumor neu-
roendócrino do pâncreas. Dezoito meses após a 
cirurgia o doente permanecia sem sintomas. (24)

Suzuki et al. (2014) descrevem o caso de um do-

ente japonês de 50 anos com sintomas sugesti-
vos de PMR. Como se tratava de um doente re-
lativamente jovem e não apresentava rigidez 
matinal decidiu-se realizar uma investigação 
mais aprofundada. Radiografia ao tórax, endos-
copia digestiva alta, colonoscopia e análise à 
urina estavam normais. O diagnóstico de PMR 
foi feito apenas pela PET/CT que também reve-
lou um tumor na região sagrada, de envolvi-
mento assimétrico (pelo que, presumivelmente, 
a dor simétrica apresentada pelo doente não era 
causada pela invasão direta). Após investigação 
apropriada concluiu-se que se tratava de um 
mieloma múltiplo, que foi devidamente tratado, 
tornando o doente assintomático. (34)

Verhoeven et al. (2016) reportam 2 casos de 
homens idosos com quadro clínico sugestivo 
de PMR em que, face a contexto prévio de ne-
oplasia da próstata, foi realizada PET/CT que 
revelou adenopatias hipermetabólicas cujo es-
tudo histopatológico levou ao diagnóstico de 
linfoma folicular, num caso, e linfoma B da zo-
na marginal no outro. Logo após o início de 
tratamento, os sintomas de PMR remitiram. (48)

Ji et al. (2010) realizaram o primeiro estudo 
prospetivo que demonstra um aumento da in-
cidência de cancro em doentes com PMR e 
ACG, revelando um aumento global de 19% e 
de 6% após o primeiro ano da última hospitali-
zação. No entanto, foram estudados apenas 
doentes hospitalizados por PMR/ACG, o que 
pode ter constituído um viés de seleção. O 

maior aumento da incidência é observado du-
rante o primeiro ano após a última hospitaliza-
ção por PMR e ACG e várias hipóteses foram 
colocadas para explicar este facto: erro de 
diagnóstico de cancro subjacente como sendo 
PMR / ACG e a PMR constituir, efetivamente, 
uma síndrome paraneoplásica. (35) De um modo 
geral, o risco para cancros do estômago, rim, 
pulmão, próstata, pele (melanoma e células es-
camosas), sistema nervoso, glândulas endócri-
nas e tecido linfo-hematopoiético (linfoma não-
Hodgkin, mieloma e leucemia) parece estar 
significativamente aumentado. (35) Acredita-se 
que alguns destes cancros foram diagnosticados 
devido ao aumento da vigilância médica durante 
o primeiro ano de follow-up, como é o caso dos 
tumores das glândulas endócrinas, uma vez que 
são, na sua maioria, relativamente indolentes. O 
risco para determinados cancros, como os tu-
mores renais e alguns tipos leucemia, particular-
mente a leucemia mieloide aguda, encontra-se 
muito elevado durante o primeiro ano. (35) Ex-
cluindo os casos de cancro durante o primeiro 
ano após o último internamento, apenas encon-
tra-se aumentado o risco para cancro da prósta-
ta, pele e leucemia. (35) O aumento da ocorrência 
de cancro de pele não se evidencia precocemen-
te, ao contrário do linfoma não-Hodgkin, embo-
ra ambos sejam marcadores da desregulação do 
sistema imunitário. (35) Fallah et al. (2014) de-
monstraram associação entre linfoma de 
Hodgkin e não-Hodgkin e a PMR. (36-37) 

Casos
Nº

de doentes
Neoplasias

Osama (1993)27 1 Carcinoma de células renais

Yasunaga (2000)28 1 Adenocarcinoma gástrico

Kane (2003)29 3 Adenocarcinoma da próstata

Antón (2005)30

Awahd (2006)26

Kehler (2006)31

1 Adenocarcinoma do cólon

Keith (2006)25 1 Carcinoma da mama

Keith (2006)25 1 Linfoma Hodgkin

Tavares (2013)33 1 Adenocarcinoma da próstata e carcinoma da bexiga

Santos (2014)24 1 Tumor neuroendócrino do pâncreas

Suzuki (2014)34 1 Mieloma Múltiplo

Verhoeven (2016)48 2 Linfoma Não Hodgkin

QUADRO III - Case reports que evidenciam PMR como síndrome paraneoplásica.
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Determinadas variações genéticas no MHC, 
especialmente na HLA da classe II, parecem 
estar associados a aumento do risco de desen-
volver linfoma bem como a desregulação da 
homeostasia das células Th17 e Treg, que con-
tribui tanto para a PMR como para a neoplasia 
hematológica. (37)

O risco de desenvolver cancro, de um modo 
geral, não parece estar relacionado com o nú-
mero de hospitalizações. Contudo, o aumento 
de incidência do cancro de pele e leucemia é 
mais pronunciado em doentes com múltiplos 
internamentos. (35)

Muller et al. (2013) investigaram a possível as-
sociação entre PMR e cancro na comunidade, 
uma vez que a PMR é normalmente diagnosti-
cada e tratada nos cuidados de saúde primá-
rios. (38) Foi o primeiro a evidenciar um aumen-
to de 69% do risco de cancro nos primeiros seis 
meses após o diagnóstico de PMR e os tipos de 
cancro que parecem ter um risco aumentado 
são do sistema nervoso, genito-urinário e teci-
do linfo- hematopoiético. A hipótese dada para 
explicar esse aumento da incidência é o diag-
nóstico errado, tal como referido no estudo de 
Ji et al. (2010). Dado que um dos critérios de 
inclusão do estudo era a prescrição de gluco-
corticóides, colocou-se em questão a associa-
ção da PMR com o cancro tendo em conta que, 
pelo menos, o cancro da pele (carcinoma de 
células escamosas e carcinoma basocelular) e o 
linfoma não-Hodgkin têm como fator de risco a 
toma de glucocorticóides. (39) Após reanálise, 
concluiu-se que não houve alteração do au-
mento de diagnóstico de cancro num período 
precoce após diagnóstico de PMR. (38) Askling et 
al. (2005) comprovaram não haver aumento do 
risco de desenvolver linfoma ao tratar a PMR40, 
embora os corticosteroides não sejam capazes 
de restabelecer por completo a homeostasia 
das células T, persistindo as células Treg em 
baixos níveis. (17)

Relativamente às neoplasias linfo-hematopoié-
ticas, Kristinsson et al. (2010) verificaram um 
aumento de 20% do risco de desenvolver uma 
neoplasia mieloproliferativa em doentes com 
história prévia de doença autoimune, particu-
larmente um aumento de 2-3 vezes em doen-
tes com PMR, apresentando como uma das 
possíveis explicações o facto das doenças au-
toimunes poderem causar tumorogénese con-

duzida por alterações imunes ou inflamação. 
(41) Além disso, foi ainda encontrada forte asso-
ciação entre história pessoal de PMR e o risco 
de desenvolver macroglobulinemia de Wal-
denström. (42)

Determinadas células do sistema imunitário 
são consideradas essenciais para a progressão 
neoplásica ao produzirem citocinas, tais como 
TNF, IL-1 e IL-6. Alguns cancros, como o do có-
lon, de células renais, do pulmão e o da mama, 
segregam essas citocinas, conduzindo a um 
ambiente propício à tumorogénese. (43) A IL-6, 
que desempenha um relevante papel inflama-
tório e imunitário, é igualmente uma citocina 
com uma importância marcada na proliferação 
das células neoplásicas, protegendo-as da 
morte celular, e na promoção da angiogénese 
e da metastização. (43,44) Em doentes com PMR, 
a concentração plasmática elevada de IL-6 en-
contrada poderá ser explicada pela produção 
autócrina em grande quantidade desta citocina 
pelas células tumorais, particularmente em ca-
sos de cancro do cólon, de células renais, do 
pulmão ou da mama. Alguns estudos revelam 
ainda que elevadas concentrações plasmáticas 
de IL-6 representam um indicador de mau 
prognóstico em doentes com cancro gástrico, 
pancreático, da mama, colorretal, do pulmão, 
mieloma e melanoma. (43) Não obstante, outros 
estudos recentes demonstram também uma 
atividade anti-neoplásica da IL-6, ao mobilizar 
uma resposta das células T contra as células 
tumorais. Este apoio à imunidade adaptativa 
faz-se em dois locais: nos gânglios linfáticos e 
no local da neoplasia. (43) Na sequência desta 
descoberta, iniciou-se já uma investigação 
mais aprofundada na qual se está a explorar a 
possibilidade de se poder controlar ou modu-
lar a atividade desta citocina na direção anti-
neoplásica. (43)

Existem variantes genéticas associadas ou à 
suscetibilidade para PMR ou a um maior risco 
de recidiva de PMR e a determinados tipos de 
cancro, como é o caso de determinados alelos 
HLA-DRB1, que são considerados alelos de ris-
co para o desenvolvimento de carcinoma da 
próstata e gástrico. (45,46) Aureli et al. (2014) 
comprovaram a associação entre o alelo HLA-
DRB1*13:01 e o cancro colorretal. (47)

Não obstante, e numa tentativa de responder a 
questões levantadas por estudos anteriores, 

Pfeifer et al. (2016) desenvolveram um estudo 
caso-controlo com 359 doentes com PMR e 
357 sem PMR de uma coorte americana, com 
pelo menos 10 anos de follow-up, tendo verifi-
cado que não se registaram diferenças signifi-
cativas entre a incidência prévia de neoplasias 
(11% nos doentes com PMR e 14% nos contro-
los, p=0,31) e cumulativa ao longo do tempo 
de seguimento (13,8 ± 2,0 Vs. 13,1 ± 2,0, 
p=0,89), bem como no tipo de neoplasias (he-
matológicas vs. tumores sólidos). (49) Com base 
nestes resultados, os autores defendem que o 
rastreio oncológico nos doentes com PMR deve 
ser determinado pelas recomendações existen-
tes de acordo com idade e sexo do doente. (49)

Recentemente, Manzo et al. (2016) realizaram 
uma revisão sobre a possível associação entre 
PMR e cancro, tendo concluído de forma idên-
tica que a PMR não parece constituir um fenó-
meno paraneoplásico e evidenciaram a impor-
tância do diagnóstico da PMR como possível 
factor determinante nos resultados díspares 
verificados entre estudos. (50) De acordo com os 
autores, os estudos baseados em grandes re-
gistos institucionais, como o de Ji (2010) e Mul-
ler (2013) por exemplo, apresentam elevado 
número de casos mas cujo diagnóstico assenta 
geralmente em codificação nem sempre confir-
mada por consulta dos registos médicos. Por 
outro lado, os estudos baseados em coortes 
seguidas em consultas através da consulta dos 
registos clínicos, embora com número de do-
entes geralmente menor, apresentam um po-
der diagnóstico superior, sendo a PMR fre-
quentemente confirmada por um segundo 
médico e reduzindo desta forma o risco de viés 
de seleção. (50)

 CONCLUSÃO

A associação entre PMR e cancro não está cla-
ramente estabelecida. Doentes com manifesta-
ções atípicas de PMR ou uma má resposta tera-
pêutica aos glucocorticóides justificam um 
questionário e exame sistemáticos na procura 
de sintomas e sinais de uma eventual neoplasia 
oculta, hipótese que poderá ser reforçada pela 
presença de sintomas constitucionais, como a 
perda ponderal. Embora não seja uma questão 
consensual, as neoplasias do estômago, rim, 
pulmão, próstata e do tecido linfo-hematopoi-
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ético parecem ser as mais associadas a PMR 
como síndrome paraneoplásica, sendo contudo 
necessário aprofundar os conhecimentos nesta 
área e desenvolver estudos que esclareçam es-
ta associação e possam eliminar alguns vieses 
evidenciados em investigações prévias. A corti-
coterapia não parece ter um papel ativo no 
aumento da incidência de cancro nos doentes 
com PMR. O diagnóstico precoce da neoplasia 
é essencial para uma maior possibilidade de 
tratamento pelo que se torna fundamental ter 
presente uma possível associação entre estas 
duas entidades e iniciar um seguimento corre-
to dos doentes com PMR, sendo necessária in-
vestigação adicional para se poder compreen-
der qual a melhor forma de follow-up destes 
doentes. 
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