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Carta 2:
PANDAS e a hipótese
imunológica no transtorno
obsessivo-compulsivo

Sr. Editor,

Lemos com bastante interesse o artigo de
Ronchetti et al.1 que discute o tema PANDAS,
acrônimo de pediatric autoimmune
neuropsychiatric disorders associated with
streptococcal infection, que constituiria um
subgrupo de pacientes com transtorno
obsessivo-compulsivo (TOC) e transtorno de
tiques secundários a processo auto-imune
desencadeado por infecção pelo estreptococos
b-hemolítico do grupo A. Os autores apresentam
os critérios diagnósticos de PANDAS propostos
por Swedo et al.2 e afirmam que “é praticamente
unânime a aceitação dos mesmos pela
comunidade científica”. Na realidade, não só os
critérios para o diagnóstico de PANDAS são
muito criticados na literatura, assim como a
própria existência dessa entidade clínica3,4.
Primeiramente, o diagnóstico de PANDAS
contempla, em uma mesma categoria
diagnóstica, duas condições, TOC e transtorno

de tiques, nem sempre superpon íveis
clinicamente. O início dos sintomas antes da
puberdade e o curso clínico flutuante ocorrem
freqüentemente nos quadros primários de TOC e
transtorno de tiques, não garantindo, portanto, a
especificidade para o diagnóstico de PANDAS.
Infecções estreptocócicas são muito comuns em
crianças na faixa etária escolar, sendo difícil
estabelecer correlação causal inequívoca entre
a infecção e a exacerbação dos sintomas no
TOC e no transtorno de tiques. Ainda, a definição
dos sinais neurológicos presentes nos casos de
PANDAS é genérica, não se estabelecendo
limites entre os movimentos coreiformes e a
coréia propriamente dita. Ressalta-se que a
presença de coréia determinaria o diagnóstico
de coréia de Sydenham, prescindindo-se,
portanto, do diagnóstico de PANDAS.
Finalmente, se PANDAS representasse uma
manifestação alternativa de febre reumática,
como proposto, quadros de cardite, poliartrite
migratória e alterações cutâneas, como eritema
marginado e nódulos subcutâneos, deveriam
também ser observados nos casos de PANDAS,
o que não acontece.

Em relação à fisiopatologia do PANDAS,
como Ronchetti et al.1 comentam, parte-se do
modelo de coréia de Sydenham, em que se
postula a reação cruzada entre anticorpos anti-
estreptocócicos e os núcleos da base,
determinando disfunção dos circuitos fronto-
estr iado-pá l ido-tá lamo-cort icais. Não há ,
entretanto, evidências de que esses auto-
anticorpos determinem resposta inflamatória
nos núcleos da base de pacientes com coréia
de Sydenham, como afirmam os autores.
Antigos estudos anatomopatológicos na coréia
de Sydenham demonstraram inflamação nos
núcleos da base, mas foram posteriormente
questionados pelo fato de a inflamação não
estar restrita a essas estruturas e ser melhor
expl icada por isquemia decorrente de
insuficiência cardíaca grave associada à cardite
reumática desses pacientes5. Estudos recentes
de neuroimagem demonstraram
comprometimento dos núcleos da base na
coréia de Sydenham, mas revelaram apenas
diferenças de médias das dimensões dessas
estruturas entre grupos de pacientes e de
controles, existindo grande variabil idade
intragrupo e superposição entre os grupos.
Esses estudos não evidenciaram alterações da
barreira hemato-encefá l ica, importante
marcador de inflamação no sistema nervoso
central ,  nos pacientes com coré ia de
Sydenham, exceto em relatos de casos
isolados5. Uma forma clássica de se estudar
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inflamação no sistema nervoso central é a
análise do liquor, que também não mostrou
alterações nos pacientes com coré ia de
Sydenham5.

É importante salientar que, no estágio atual
do conhecimento em PANDAS, marcado por
inúmeras controvérsias, não há evidências que
justifiquem o emprego rotineiro de estudos
microbiológicos/sorológicos, assim como
terapêuticas ant imicrobianas/
imunomoduladoras em crianças com TOC e/ou
transtorno de tiques3,4.
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Carta 3:PANDAS e a hipótese
imunológica no transtorno
obsessivo-compulsivo (Réplica
dos autores)

Sr. Editor,

O tema PANDAS realmente ainda é
controverso na literatura, o que felizmente nos
oportuniza discutir com a comunidade científica
novas alternativas de se entender as doenças

psiquiátricas. O retorno da psiquiatria aos
modelos médicos sem dúvida ganhou força com
a introdução de classificações categoriais
(como os DSMs e CIDs) e com a introdução de
psicofármacos como ferramentas importantes
de tratamento. Esses adventos repercutiram
enormemente nos avanços tecnológicos das
abordagens diagnósticas complementares
(exames de neuroimagem, genética molecular,
etc.) e terapêuticas, aspectos que, por certo,
ainda merecem maiores e melhores
investigações. O estudo da etiologia das
doenças psiquiá t r icas, contudo, ainda
engatinha. Poucas evidências contundentes
temos de aspectos causais de transtornos
psiquiátricos, a não ser por relatos de casos
isolados ou suposições teoricamente
embasadas. Mas estamos no caminho certo.

Em 1632, no Dialogo dei massimi sistemi
(Diá logo sobre os grandes sistemas do
universo), quando Gal i leu defendeu o
heliocentrismo, foi condenado pela Inquisição à
prisão domiciliar e proibido de publicar livros
por defender uma hipótese, na época, absurda
e herege. Por ocasião da condenação, diz a
lenda que ele então teria dito Eppur si muove
(No entanto, se move). Longe de estar
igualando o conceito de PANDAS a tamanha
genialidade, o objetivo de citar Galileu refere-
se ao fato de, no início, novas hipóteses serem
vistas como improváveis ou impossíveis.

O método científico proporciona, destarte,
que achados positivos e negativos relativos ao
mesmo evento proposto possam ocorrer, motivo
pelo qual o homem recorre ao artifício da
estatística, tomando certas inferições como
verdadeiras, baseadas num modelo de
formulação de hipóteses. Essas hipóteses
muitas vezes partem de observações
despretensiosas e ocasionais. Infelizmente, as
interpretações humanas são sujeitas a vieses,
como, por exemplo, o fato de valorizarmos com
primazia os aspectos positivos de um estudo e
menosprezamos os achados negativos, ou o
fato de ignorarmos o total de variáveis
possivelmente envolvidas na hipó tese.
Contudo, reconhecemos que, dentro do método
cient í f ico, os achados negativos são
fundamentais para se encontrar a verdade.

Veja que a relação entre processos
infecciosos e TOC não é tão recente. Quando
Esquirol, em 1838 (apud Berrios1), classificou
os fenômenos obsessivos como uma forma de
monomania, definiu esta monomania como
“uma enfermidade crônica do cérebro, sem
febre, caracterizada por uma lesão parcial do
intelecto, das emoções ou da vontade”. Nesse




