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     O Pênfigo refere-se a um grupo de 

doenças bolhosas intra-epidérmicas 

autoimunes da pele e membranas mucosas 

que são mais comuns na idade adulta.1 Tal 

desordem resulta da perda da integridade 

da adesão intercelular normal dentro da 

epiderme e do epitélio mucoso. Embora 

raro, suas consequências clínicas sem 

tratamento podem levar ao risco de vida.  A 

doença se instala entre a quarta e sexta 

década de vida, com incidência semelhante 

entre homens e mulheres e são 

classificados em 4 tipos: pênfigo vulgar, 

pênfigo vegetante, pênfigo foliáceo e pênfigo 

eritematoso.2 

     O pênfigo vulgar corresponde ao tipo 

mais comum dos pênfigos, em média 80% 

dos casos no mundo.2 Ainda assim é raro, 

apresentando taxas de 0,1-0,5 novos 

casos/100000 hab/ ano.4 O quadro clínico 

do pênfigo vulgar tem tipicamente a 

apresentação de bolhas flácidas e erosões 

na orofaringe, tronco, cabeça, pescoço e 

áreas intertriginosas.1  As úlceras orais 

aparecem em cerca de 90% dos pacientes e 

de 50 a 70% dos pacientes iniciam com 

lesões exulceradas em mucosa oral.5  O 

curso clínico habitual é que as bolhas se 

rompam facilmente deixando uma erosão 

coberta de serosidade seca e crosta.  

     A patogenia do pênfigo decorre da 

presença de anticorpos para substâncias da 

pele e das membranas mucosas. No caso 

do pênfigo vulgar, os auto anticorpos tem 

como alvo a desmogleína III, um 

componente dos desmossomas que parece 

ligar os queratinócitos.1,2  Na biópsia, é 

comum encontrar acantólise suprabasal, 

que consiste na dissolução dos sítios de 

adesão celular. Enquanto na 

imunofluorescência direta, encontram-se 

depósitos de IgG na superfície celular e na 

indireta IgG circulantes. 2 

Objetivo 

     Relatar um caso de uma paciente 

diagnosticada com pênfigo vulgar em fase 

precoce aos 57 anos de idade, com 

sintomatologia apenas de úlceras orais e 

odinofagia, sem evolução do quadro após  

tratamento instituído.  

Delineamentos e Métodos 

     Relato de caso com base na revisão de 

prontuário e história clínica de uma 

paciente, 57 anos que foi diagnosticada 

com pênfigo vulgar. 

Introdução 



Descrição do Caso 

     Feminina, 57 anos, leucoderma,  natural 

de Santo Amaro da Imperatriz – SC, 

procedente de Penha-SC, aposentada, 

comparece à consulta no ambulatório da 

UNIVALI  com queixa principal de “dor na 

garganta”. Relata início do quadro há 

aproximadamente 1 ano e 3 meses com 

lesões ulceradas dolorosas em orofaringe, 

de forte intensidade, com piora na 

deglutição. Referiu piora progressiva da 

dor, associada a edema de orofaringe nos 3 

meses após início do quadro. Com tal piora 

do quadro, a paciente não conseguia mais 

deglutir os alimentos, necessitando de 

internação em hospital em Blumenau-SC 

por 4 dias onde foram realizados exames 

laboratoriais e endoscopia digestiva 

alta(EDA), sendo que todos foram sem 

alterações.  

     Após a internação, paciente recebeu alta 

e foi encaminhada ao otorrinolaringologista, 

que solicitou biópsia das lesões em 

orofaringe. O resultado da biópsia de 

mucosa oral e lábio inferior mostrou 

ulceração espongiose e acantólise 

permeado por neutrófilos, formando 

microabcesso. No mesmo resultado, 

sustentação de tecido conjuntivo com 

intenso infiltrado inflamatório misto, 

predominando linfócitos e neutrófilos, com 

poucos eosinófilos, sugerindo pênfigo 

vulgar. Além disso, referiu diversos 

tratamentos os quais não sabia especificar. 

Na primeira consulta, permanecia com 

queixa de lesões ulceradas dolorosas em 

garganta, língua e boca, com piora durante 

a mastigação e sangramento esporádico de 

boca e nariz relacionado à deglutição. Nega 

parestesia, edema local, bem como outras 

lesões cutâneas em demais topografias. 

Paciente refere constipação com uso 

regular de laxativos.  

     Traz exames realizados: nasofibroscopia 

recente sem alterações, colonoscopia 

também recente sugestiva de ileíte 

inespecífica. Nega uso de qualquer outro 

medicamento que não seja o laxante. 

     Ao exame físico, a paciente encontrava-

se com lesões esbranquiçadas em quase 

toda extensão da língua e amigdalas 

associadas a lesões ulceradas em lábio 

inferior. Entretanto, sem mais alterações 

dignas de nota. 

     Após o diagnóstico, foi iniciado 

corticoesteróide oral (prednisona 60 mg/ 

dia) e realizado pedido de azatioprina pelo 

SUS. Foi iniciada a azatioprina associada a 

prednisona com posterior diminuição da 

dose de corticóide. Devido a problemas 

com a obtenção da azatioprina pelo SUS, 

foi optado posteriormente pelo uso de 

Dapsona. A paciente se encontra 

assintomática há 1 ano. 

Considerações Finais 

     Os regimes de tratamento em relação 

ao pênfigo dependem da idade do paciente, 

do grau de envolvimento e taxa de 

progressão da doença.  

     A terapêutica do pênfigo vulgar é 

baseada em altas doses de corticoides 

sistêmicos (1-2 mg/kg/ dia – com máximo 

de 120 mg/dia)3, embora o uso de agentes 

poupadores de corticoide tem sido 

comportados pela experiência clínica, 

mesmo que poucos estudos controlados 

tenham demonstrado seu benefício.     

Agentes poupadores de corticoides incluem 

a dapsona, tetraciclina associada a 

niacinamida, hidroxicloroquina, ouro, 

micofenolato mofetil, azatioprina e 

ciclofosfamida. Antes da disponibilidade dos 

corticoesteróides, a mortalidade dos 

pacientes com pênfigo vulgar e foliáceo 

girava em torno de 60 a 90%, atualmente é 

em torno de 5-10%.1 
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