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        A primeira descrição clínica 

completa do Angioedema Hereditário 

(AEH) foi relatada por William Osler, em 

1888, em cinco gerações de uma família 

com a doença. AEH é uma doença 

resultante de distúrbios nos sistemas 

complemento, da coagulação e 

calicreína-bradicinina, relativamente rara, 

decorrente de mutações genéticas que 

determinam deficiência quantitativa ou 

qualitativa do inibidor de C1 esterase 

(C1-INH). A forma mais comum é a tipo 1, 

ocorrendo em 85% dos casos, com níveis 

plasmáticos de C1-INH reduzidos em 5% 

- 30% do valor de referência. Estima-se 

que 1:10.000-50.000 indivíduos sejam 

afetados. O quadro clínico é 

caracterizado por crises de edema 

recorrentes sem urticária e prurido, 

acomete a pele e mucosas das vias 

aéreas superiores, do trato digestivo ou 

trato genitourinário. As crises podem ser 

espontâneas ou desencadeadas por 

ansiedade, estresse, pequenos traumas, 

cirurgias, tratamentos dentários, 

menstruação ou gravidez e uso de 

anticoncepcionais orais.  

Introdução 

  

Objetivos 

        Relatar um caso de uma paciente 

acometida por AEH, com crises 

recorrentes de angioedema. 

Figura 2 

Método 

        Relato de caso sobre uma paciente 

em acompanhamento no ambulatório de 

Alergologia da UNIVALI, Itajaí, SC, entre 

2011 a 2013.  

Relato de Caso/ Resultados 

        T. M. M., feminino, 17 anos, 

leucoderma, adotada, casada, Ensino 

Médio completo, natural de Santa Cecília 

(SC) e procedente de Piçarras (SC), 

chega ao ambulatório de Alergologia 

relatando que há 8 dias apresentou 

edema facial e desconforto respiratório, 

episódios que frequentemente se 

repetiam nos últimos 2 anos, associado 

ao quadro, relatava edema, dor e rigidez 

nas mãos. Relatou história familiar de tias 

biológicas com crises de edema. Ao 

exame físico não apresentava alterações.  

        Para investigação foram solicitados 

os seguintes exames laboratoriais: Hb: 

11,5 g/dl; Ht: 35,5%; Leuc: 9.740/mm3; 

Plaq: 201.000/ mm3; CH50 – 

complemento total: 30 U/ml (VR 60-144);  

C3: 122,38 mg/dl (VR 85-160); C4: 8,27 

mg/dl (VR: 8-12); FAN: reagente para 

núcleo; TSH: 0,38 mU/l; Ig E específico 

para mel (F19), cacau (F93), leite (F2), 

gema de ovo (F75) < 0,10 kU/L; IgE 

RAST para amendoim (F13), trigo (F4), 

clara de ovo (F1) < 0,10 kU/L; IgE 

múltiplo para bacalhau, camarão, 

atum, mexilhão azul (Fx2) < 0,10 kU/L. 



Conclusão 

        AEH é uma doença pouco 

diagnosticada, caracteriza-se por crises 

de edema recorrentes, causando 

desconforto e dor. Sabe-se que 

pacientes não tratados possuem risco de 

30% de irem a óbito por edema de 

laringe. A paciente estava em uso 

irregular de danazol, aspecto que 

contribuiu para o desencadeamento das 

crises de angioedema e não teve acesso 

ao icatibant. É de extrema importância 

que os pacientes sejam orientados sobre 

o curso do AEH e o uso correto da 

terapêutica. 
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        Em um segundo momento, foram 

solicitados os exames: C2: 14,1mg/dl (VR 

12-28); C3: 138,1mg/dl (VR 85-160);  C4: 

6,9mg/dl (VR 12-36); CH50: 21 U/ml (VR 

60-144); FAN reagente padrão nuclear 

pontilhado fino (título 1/320); Anti-SM: 

não reagente; Inibidor c1-esterase: 5,1 

mg/dl (VR 15-35).  

       Foi diagnosticada AEH e iniciado 

tratamento com oxandrolona 50mg 1x/dia 

e  plasma fresco congelado (PFC) ou 

icatibant 30mg 1 ampola para a crise. Ao 

retornar, a paciente estava grávida e foi 

orientado apenas uso de PFC se 

apresentasse crises. A paciente manteve-

se a maior parte do tempo assintomática 

e apresentou uma crise durante a 

gestação. Foi submetida a parto cesáreo, 

sem intercorrências, devido a início de 

angioedema. Apresentou quatro crises 

graves desde o início do 

acompanhamento ambulatorial, em 

várias localizações: face, membros 

superiores, inferiores e orofaringe, 

associado a desconforto respiratório. Foi 

orientada a cessar uso de 

anticoncepcional oral combinado e foi 

prescrito danazol 100mg 2x/dia, mas a 

paciente utilizava a medicação de forma 

irregular. Foi prescrito icatibant para as 

crises, porém a paciente não teve acesso 

ao medicamento.  

Durante as crises foi atendida no pronto-

socorro, sendo medicada com PFC, 

apresentando melhora clínica. Há 2 anos 

e 3 meses paciente apresentou grave 

crise de edema em face e desconforto 

respiratório, sem alteração do quadro 

clínico, após o uso de 5 unidades de 

PFC, e evoluiu a óbito. 


