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INTRODUÇÃO: 

OBJETIVO:  

 Relatar um de caso de doença de Behçet diagnosticado no Centro de Atendimento 

às Doenças Infecciosas e Parasitárias (CADIP) em Fernandópolis – SP. 

 A doença de Behçet, descrita em 1937 pelo Prof. Dr Hulusi Behçet, é uma vasculite 

multissistêmica, autoimune e recidivante  que acomete vasos de qualquer calibre e apresenta 

manifestações clínicas variáveis. 

 Acredita-se que a etiopatoigenia esteja associada ao aloantígeno HLA-B51. É 

caracterizada por úlceras orais e genitais recorrentes, podendo  envolver ainda olhos, articulações, 

pele, vasos sanguíneos e sistema nervoso. 

 Acomete adultos jovens entre 25 e 35 anos, sendo mais grave no sexo masculino. O 

diagnóstico é clínico e de exclusão, pois não existem alterações laboratoriais ou histopatológicas 

específicas da doença. O diagnóstico precoce e a instituição de tratamento adequado são 

determinantes no prognóstico da doença.  

DESCRIÇÃO DO CASO: 

Camila Sinkos – UNAERP; Fernanda Sinkos - UP; Maurício José Medeiros - UNICASTELO; Sarah 

Nasser - UNICASTELO. 
 

 Paciente do sexo feminino, 34 anos, raça negra,  doméstica, natural de Estrela d’ 

Oeste - SP procurou o CADIP apresentando lesões difusas de pele em membros superiores, 

associado à pseudofoliculite em  dorso.  

 As lesões apareceram há 2 anos, com períodos de remissão espontânea e recidivas 

frequentes (4 vezes em um ano). Há 1 ano houve recidiva de quadro semelhante.   

 A paciente procurou o serviço de reumatologia com dores articulares de forte 

intensidade em membros inferiores, sendo então medicada com colchicina. Foi encaminhada ao 

serviço de infectologia para esclarecimento das lesões cutâneas.  

 Na anamnese, paciente relatou estar em acompanhamento oftalmológico devido 

diminuição da acuidade visual, no entanto, sem detalhes.  

 Paciente nega tabagismo, etilismo, doenças prévias, comportamento de risco e uso 

de medicações. É casada e não tem outros parceiros. Nega casos semelhantes na família e 

histórico familiar de doenças autoimunes. Nega febre, perda de peso recente e demais queixas. 

 Exame geral: bom estado geral, consciente, orientada, P.A: 110/80 mmHg, F.C.: 78 

bpm, Temperatura axilar: 36,4 C e Oximetria 98% 

 Exame dermatológico: nódulos acneiformes em face, eritema nodoso difuso e lesões 

papulopustulosas em antebraço esquerdo, cicatrizes de lesões anteriores em antebraço direito, 

úlceras aftosas em mucosa oral, úlceras em região vulvar e face interna da coxa, sem secreção ou 

sinais flogísticos.  
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DELINEAMENTO E MÉTODO: 

 Relato de caso 
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DISCUSSÃO: 

 O diagnóstico da doença de Behçet é clínico. Sua apresentação não é uniforme, e 

não existe provas laboratoriais confiáveis que elucidam no diagnóstico. Com isso o International 

Study Group for Behçet’s  Disease  (ISGBD) criou em 1990 o escore auxiliar de diagnóstico. Os 

critérios consistem em apresentar ulcerações orais recorrentes (pelo menos 3 vezes no período de 

12 meses) associada com outros dois critérios: ulcerações genitais recorrentes, lesões oculares 

(uveíte anterior, uveíte posterior, células no vítrio ou vasculite retiniana), lesões cutâneas (eritema 

nodoso, peseudofoliculite, lesões papulopustulares ou acneiformes), teste de partegia positivo. Os 

autores enfatizaram que sua principal utilidade é assegurar a uniformidade de pacientes em 

estudos, permitindo comparação, não devendo representar a única ferramenta para diagnóstico de 

casos individuais.  

 O tratamento depende das manifestações, utilizando se citotóxicos, 

imunomoduladores e corticoesteróides, dando prioridade ao tratamento dos sintomas passíveis de 

complicações.  

 A talidomida é usada frequentemente no tratamento das úlceras e da 

pseudofoliculite, já os corticoides sistêmicos estão indicados para o eritema nodoso.  

 Foram solicitados exames complementares (VHS, FAN, PCR, solorogia para HIV, 

Sífilis) e hemograma. Todas as sorologias foram negativas e demais exames sem alterações digno 

de nota. 

  Com base na anamnese, exame físico e complementares, chegou-se ao diagnóstico 

de Doença de Behçet.  

 Conduta: Optou-se por tratar inicialmente a artralgia com Colchicina até reavaliação 

em um mês, já que o quadro cutâneo estava em remissão. 
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REFERÊNCIAS: 

 Behçet, apesar de rara, deve ser lembrada e investigada no diagnóstico diferencial 

das dermatopatias, doenças reumatológicas e infectocontagiosas evitando exames, medicamentos 

desnecessários e constrangimentos ao paciente.  

 A heterogeneidade das manifestações e os exames inespecíficos, dificultam o 

diagnóstico, devendo o clínico aplicar a semiologia de forma correta para realizar o diagnóstico de 

exclusão e o melhor tratamento, de acordo com suas apresentações, na tentativa de  diminuir as 

recidivas e evitar complicações. 

CONCLUSÃO: 

 Os citotóxicos (azatioprina, clorambucil e ciclofosfamida) e o interferon também 

mostraram benefícios na prevenção da inflamação ocular, com efeito sustentado após a 

suspensão do interferon.  

 Pires e Picarelli - em seu artigo “Doença de Behçet na adolescência: relato de um 

caso com boa resposta à sulfasalazina”- obtiveram bons resultados com Sufasalazina em 

manifestações gastrointestinais. Sousa, Pileggi e Hachbarth – em seu artigo “Tratamento com 

infliximabe da doença de Behçet ativa” - obtiveram bons resultados utilizando infliximab, 3mg/kg 

EV nas manifestações mucocutâneas, articulares e neurológicas persistentes, com regressão 

completa das manifestações em uma semana. 
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