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Introdução

Pênfigo Bolhoso é um conjunto de doenças vesicobolhosas que podem

acometer mucosas e pele. Pode ser dividido em diferentes tipos: vulgar,

vegetante, foliáceo, eritematoso e paraneoplásico. O pênfigo paraneoplásico é

uma dermatose bolhosa auto-imune caracterizada por lesões de pele e erosões

mucosas graves, associadas a neoplasias linfoproliferativas. A fisiopatologia da

doença se baseia na síntese de auto anticorpos contra a epiderme a partir do

estímulo das células tumorais.
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Objetivos

Relatar um caso de um paciente portador de pênfigo bolhoso desencadeado por

pólipos hiperplásicos.

Métodos

Pesquisa médica e análise de modo detalhado de um caso clínico.

Relato de Caso
Paciente, G.G.S., 86 anos, aposentado, com antecedente de hipertensão arterial

sistêmica, acidente vascular cerebral e hiperplasia prostática benigna. Iniciou quadro de

lesões bolhosas (Figura 1), polimórficas, em membros superiores e inferiores, tronco e

cabeça há 1 semana, que evoluíram para exudação e formação de crostas. Ao exame

clínico, lesões penfigóides com sinais sugestivos de infecção bacteriana secundária,

tendo sido instituído antibioticoterapia com ceftriaxona e clindamicina associado ao uso

de prednisona. Aos exames complementares apresentava hemoglobina de 8,7g/dL,

hematócrito de 31g/dL, plaquetas de 188.000 mm³, leucócitos de 8.800mm³, sem desvio.

Realizado biópsia de pele, com exame anotomopatológico confirmatório de pênfigo

bolhoso.
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Relato de Caso

Paciente apresentou queda súbita de hemoglobina para

5,7 g/dL, e hematócrito para 18,7 g/dL, sem evidência de

hemólise ou exteriorização de sangramento. Tinha

endoscopia digestiva alta com ausência de sinais de

sangramento ativos ou recentes e colonoscopia com

presença de pólipos em região de cólon transverso,

descendente, ceco e sigmóide. Ao anatomopatológico de

ceco, cólon transverso e descendente com presença de

adenomas tubulares e leves a moderadas atipias

citoarquiteturais (baixo grau), e sigmóide com pólipos

hiperplásicos.

Referências BibliográficasConclusão

O caso em questão apresenta relevante importância

clínica, pois mostra a rara associação de pênfigo bolhoso

a neoplasia maligna, corroborando para enfatizar a

necessidade da investigação diagnóstica nesses tipos de

lesões cutâneas.
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