
Relato de caso: Vasculite de 
Pequeno Calibre ANCA positivo

INTRODUÇÃO - a etiologia das vasculites cutânea de

pequeno calibre (VCPV) permanece desconhecida em cerca
de 60% dos pacientes, o restante podendo ser atribuída a
causas infecciosas (15-20%); inflamatórias (15-20%),
medicamentosa (10-15%) e neoplasia (2-5%). No exame
histológico, o padrão clássico de apresentação é a vasculite
leucocitoclástica, porém nenhum achado histológico é
característico de qualquer síndrome vasculínica. As VCPV
são caracterizadas por lesões cutâneas sendo a púrpura
palpável a lesão dermatológica mais comum.

OBJETIVO/MÉTODO -Relatar o caso de vasculite ocorrido no
Hospital Regional José Américo no município de Barbacena –
MG. As informações foram obtidas por avaliação de
prontuário, exames laboratoriais e revisão bibliográfica.

DISCUSSÃO E RESULTADOS - Paciente feminina, 64 anos,
deu entrada na emergência do hospital com relato de que
após uso de Nimesulida, usado por conta própria para
odinofagia, começou a notar pequenas púrpuras em
membros inferiores, não pruriginosas, porém essas lesões
confluíram, evoluíram para bolhas acompanhadas de dor do
tipo queimação. Em 2011 e 2013 paciente havia internado
em outro hospital com relato de púrpuras palpáveis
correlacionadas com o uso de outras medicações, porém
acompanhadas de proteinúria, sibilância e anemia
ferropriva, na época não foi possível dosar o ANCA. Em uso
contínuo de Propiltiouracila há 10 anos, devido a diagnóstico
prévio de hipertireoidismo.

Ao exame havia púrpuras palpáveis nos membros superiores,
sem acometimento de mucosa e conjuntiva .Durante
internação as lesões evoluíram para úlceras e nenhum
momento paciente apresentou critérios infecciosos. Na
investigação laboratorial, histopatológica e de imagens
evidenciaram quadro restrito à pele, sem acometimento
sistêmico, descrição histológica de vasculite
leucocitoclástica, e presença de P-ANCA positivo
acompanhado de Anti-mieloperoxidase e Anti-proetinase 3
reagentes.

Os ANCA são anticorpos contra proteínas especificas,
encontrados dentro dos grânulos citoplasmáticos. Possui 2
padrões distintos: C-ANCA e o P-ANCA. O primeiro, considerado
altamente sensível e específico para a Granulomatose de
Wegner, direcionado contra a proteinase 3, o segundo reage
mais comumente com a mieloperoxidase e é mais encontrada
na Poliangeíte Microscópica e na Síndrome de Churg Strauss.
Estudos mostraram que as ligações mais fortes de
medicamentos e vasculites associadas ao ANCA são as drogas
empregadas no tratamento do hipertireoidismo, como o

Propiltiuracil e Metimazol.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O quadro relatado permite confirmar a hipótese de ser uma
Vasculite de Pequeno Calibre verdadeira, porém sua etiologia ainda é
desconhecida uma vez a paciente supracitada já apresentou quadro de
vasculítite sistêmica e neste último apresentava-se restrito à pele e sob
uso de medicação e que podem induzir a VCPC, permitindo
diagnósticos diferencias com as vasculites que cursam com púrpuras
palpáveis.

Airam Soares Souza; Eduardo Oliveira Ayres; Lara Helena Caldeira Brant Perpétuo - larahelena105@yahoo.com.br;
Lorena Mota Freitas Braga; Sarah Caroline Caldeira Brant Perpétuo
Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo

BIBLIOGRAFIAS
Savige J.;Pollock W.;Trevisin M. WHATS DO ANTINEUTROPHIL CYTOPLASMIC ANTIBODIES(ANCA) TELL US?-Best pratice e Research Clinical Rheumatology, 
vol19,c2, pp263-276, 2005
Falk R.J.; CLINICAL SPECTRUM OF ANTINEUTROPHIL CYTOPLASMICC ANTIBODIES-Jul 2015; disponível em www.uptodate.com
Fett.N.; EVALUATION OF ADULTS WITH CUTANEUS LESIONS OF VASCULITIS- May 2015; disponível em www.uptodate.com
Gota C.;Cutis M.R.; OVERVIEW OF CUTANEOUS SMALL VESSEL VASCULITIS, Jul2015; disponível em www.uptodate.com
Brandt H.R.C. et al;VASCULITE CUTANEA DE PEQUENOS VASOS:ETIOLOGIA, PATOGENESE, CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS-PARTE 1; An. 
Bras.Dermatol. Vol 82n5 RJ Oct2007 

mailto:*larahelena105@yahoo.com.br
http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/

