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Introdução 

     O angioedema hereditário (AEH) é uma 

doença rara, de origem genética, autossômica 

dominante com penetrância incompleta e 

prevalência de aproximadamente 1:50.000, 

caracterizada por mutações do gene inibidor 

de C1 (C1-INH).(1) Essa é uma glicoproteína 

sintetizada principalmente pelo fígado e tem 

como principal função inibir diretamente a 

calicreína ativada, inibição do fator XII da 

cascata de coagulação e impede que o 

componente C1 do sistema complemento se 

ative. Quando ocorre a diminuição de C1-INH, 

o complemento C1 é ativado, assim, durante 

os episódios de AEH, esses níveis séricos 

estão diminuídos. (2) 

     O angioedema hereditário costuma se 

manifestar em 40% dos casos como uma 

crise antes dos 5 anos e em cerca de 75% 

apresentar a crise antes dos 15 anos de 

idade.(4) 

     Há três tipos de angioedema hereditário. O 

tipo 1 é o mais frequente, estando presente 

em 85% dos casos e ocorre por uma 

diminuição da síntese da proteína C1-INH. O 

tipo 2 é um déficit funcional com níveis 

normais ou até elevados desta proteína. Já o 

tipo 3 é mais recente e é dependente de 

     A clinica desta patologia é caracterizada 

por edema não depressível e não 

pruriginoso que costuma acometer 

extremidades, podendo também ser 

percebida em outras partes do corpo, 

inclusive genitálias. As crises podem afetar 

as vias aéreas em alguns casos mais raros 

e causar obstrução respiratória. (5) Outra 

característica comum são dores abdominais 

recorrentes que estão presentes em 70-80% 

dos casos. (1) 

     O AEH tem como alguns fatores 

desencadeantes o estresse, menstruação, 

gravidez, oscilações de temperatura, 

traumas pequenos, uso de contraceptivos 

orais e reposição hormonal com estrógeno, 

uso de iECA e ingestão de álcool. (1) 

     Relatar o caso de uma paciente com 

AEH desencadeado por anticoncepcional 

oral (ACO) combinado, diagnosticado aos 

31 anos de idade, após manifestação de 

edema em mãos e pés, que procurou 

atendimento médico especializado depois 

de apresentar um episódio de edema de 

glote. 

Objetivo 

estrógenos e apresenta níveis normais da 

proteína C1-INH. (4) 



Descrição do Caso 

     Feminina, 31 anos, atendida em 

ambulatório de alergologia por apresentar há 

cerca de 1 mês edema periorbital bilateral 

que atingiu toda face, evoluindo com 

dispneia e, assim, necessitando ser atendida 

em PA, onde, segundo a paciente, precisou 

ser intubada, além de ter recebido 

medicações como adrenalina, prometazina 

intramuscular e hidrocortisona endovenoso. 

Entretanto, demorou para obter a melhora 

dos sintomas. Durante todo o quadro negou 

prurido, alterações cutâneas ou relação com 

fatores desencadeantes. 

     Refere episódios anteriores de edema 

em dorso de mãos e pés, que quando 

surgem permanecem na maior parte do dia. 

Esses sintomas iniciaram há cerca de 1 ano 

e foram se intensificando e aumentando em 

frequência no decorrer do tempo, 

apresentando atualmente edema em mãos 

e/ou pés em média uma vez por semana, 

com melhora espontânea do sintoma.  

     Utiliza como medicação de uso continuo 

apenas ACO. Nega casos similares na 

família. Em um primeiro momento foram 

solicitados exames laboratoriais (tabela 1) e 

prescrita loratadina se paciente julgasse 

necessário. 

     Paciente retorna ao serviço de 

alergologia com edema em dorso da mão 

esquerda (imagem 1) e os seguintes 

exames anteriormente solicitados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Imagem 1: edema em dorso de mão esquerda 

Delineamentos e Métodos 

     Relato de caso de uma paciente com 

AEH desencadeado por uso de ACO 

combinado com base na revisão de 

prontuário.  

     Por meio destes exames, evidenciamos a 

diminuição de C4, CH50 e a diminuição de 

inibidor de C1 esterase em dois exames. 

     Com a associação destes exames e a 

clínica apresentada pela paciente, foi 

descartada a hipótese de anafilaxia e 

concluído o diagnostico de AHE.  

     A conduta adotada foi orientar a paciente 

sobre a patologia e possíveis fatores 

desencadeantes, enfatizando a retirada do 

ACO combinado e recomendando o uso de 

Icatibanto SC quando crise. 

FAN + Padrão pontilhado 

fina – 1:80 

Complemento total 

CH50 

14 U/ml 

Fração complemento 

C3 

148 mg/dl 

Fração complemento 

C4 

7,3 mg/dl 

Inibidores C1 

esterase 

6 mg/dl 

IgE 344,6  UI/ml 



Considerações Finais 

     Como tratamento para o AHE devem ser 

iniciadas orientações para o paciente, 

evidenciando fatores de risco e agravantes e 

as formas de tratamento (1). Por isso, no 

presente caso, foi recomendada a suspensão 

do uso de anticoncepcional oral combinado, 

sendo que após a retirada a paciente obteve 

melhora dos sintomas, não apresentou novas 

crises, então foi concluído que o 

medicamento era um fator desencadeante.  

     Além disso, apesar de ser uma doença 

genética dominante, em cerca de 20-25% 

dos casos de AEH, os pacientes não 

apresentam histórico familiar da doença, 

ocorrendo em virtude de mutações novas(3). 

Isto pode ser observado no presente caso, 

uma vez que a paciente não apresentava 

histórico familiar de AEH. 
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