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As vasculites são definidas como inflamação e necrose dos 

vasos sanguíneos do organismo. A vasculite leucocitoclástica é 

uma vasculite de pequenos vasos, apresentando-se nas fases 

iniciais através de púrpura palpável. Elas podem ser 

secundárias a doenças inflamatórias sistêmicas, como o lúpus 

eritematoso sistêmico (LES), em 15% a 20% dos casos. 

Trata-se de uma reação alérgica medicamentosa (RAM) que na 

literatura é descrita como rara. É extremamente a descrição 

desse caso pois a HCQ é prescrita em todos os casos de LES, 

inclusive como tratamento da vasculite leucocitoclástica lúpica. 

Inclusive, tal RAM nem está descrita na bula do medicamento. 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVO 

Relatar um caso pouco frequente de piora do quadro de 

vasculite leucocitoclástica em uma paciente portadora de LES 

após uso de hidroxicloroquina (HCQ). 

RESULTADOS 

SRS, 31 anos, feminina, cabeleireira, com história de vasculite 

leucocitoclástica associada ao LES, apresenta lesões 

eritematosas, de bordas irregulares, distribuídas de maneira 

difusa pelo corpo. Foi prescrita prednisona 60mg/dia, havendo 

melhora do quadro. Em consulta ambulatorial para reavaliação, 

foi introduzida HCQ 400mg/dia e exames laboratoriais que 

mostravam os seguintes valores: Velocidade de 

hemossedimentação (VHS) = 64 mm na 1ª hora, Proteína C 

Reativa (PCR) = 0,1, Anticorpos Anti SS-A (RO) = qualitativo 

não reagente e quantitativo < 5 U/L, Anticorpos Anti-SS-B (LA) 

= qualitativo não reagente e quantitativo < 5 U/L, Anti-

neutrófilos (ANCA) C = P-Anca não reagente e C-Anca não 

reagente, Anti-neutrófilos(ANCA) P = P-Anca não reagente, 

Cyclic Citrullinated Peptide (Anti-CCP) = 1,20 U/mL, Fator 

Reumatóide (FR) = negativo, Fator antinuclear (FAN) = 1/640 

nuclear pontilhado fino (NPF). Após o início desta medicação, 

as lesões aumentaram de maneira importante, atingindo 

membros superiores e inferiores, tronco, face e couro cabeludo. 

Sete (07) dias após a suspensão da HCQ os sintomas 

reduziram significativamente. 

DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

A nítida melhora das lesões cutâneas após a parada do uso de 

HCQ sugere que a mesma estava associada à piora do quadro 

de vasculite leucocitoclástica na paciente, indicando uma 

provável reação adversa ao medicamento (RAM).  
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Foto 1 e 2. Início do quadro clínico (QC) 

Foto 3 e 4. Máximo da evolução do QC 

Foto 5 e 6. QC atualmente 


