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A

púrpura de Henoch-Schönlein
(PHS) é uma vasculite de pequenos vasos
cujas principais manifestações estão relacionadas ao
comprometimento cutâneo, gastrointestinal, articular e renal. Sua etiologia
permanece desconhecida,
mas acredita-se que processos infecciosos (destacando-se o estreptococo
beta-hemolítico), vacinas,
medicações e alimentos
possam ter um papel na fisiopatogenia.
A PHS é a vasculite mais
comum na infância, com picos sazonais (outono e primavera). O estudo histopatológico revela a presença
de vasculite leucocitoclástica nos pequenos vasos com
deposição de complexos
imunes constituídos predominantemente por IgA.
Manifestações
clínicas
ÆÆCutâneas:
A manifestação principal é a púrpura palpável, geralmente indolor

e não pruriginosa, localizada predominantemente em membros inferiores e nádegas. Em
crianças pequenas, é frequente o aparecimento
de edema subcutâneo
(couro cabeludo, face,
dorso das mãos e pés).
As vasculites cutâneas
de maior gravidade são
as lesões bolhosas, mas
são mais raras.

ÆÆArticulares:

Artralgia ou artrite, geralmente aguda, principalmente em tornozelos
e joelhos.

ÆÆGastrointestinais:

Vasculite entérica levando à isquemia, edema e
hemorragia pode ocorrer em dois terços dos
casos de PHS e a principal manifestação é a dor
abdominal de intensidade variável. O quadro
de abdome agudo pode
ocorrer concomitantemente ou precedendo o
rash cutâneo e estar associado a vômitos, íleo
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paralítico transitório, isquemia e necrose. A intussuscepção deve ser
suspeitada na presença de abdome agudo e
sangramento intestinal
e pode ocorrer em cerca de 2 a 5% dos casos,
sendo mais frequente a
íleo-ileal. Perfuração intestinal, sangramento
intestinal maciço, pancreatite, colite pseudomembranosa, enteropatia perdedora de
proteínas e formação de
fístula são mais raros.

ÆÆRenais:

Ocorre em mais de um
terço das crianças com
PHS, mas em apenas
10% é uma complicação grave. Pode ocorrer
em qualquer época da
doença, mas geralmente aparece após as manifestações cutâneas. Seu
quadro clínico varia desde leves, como hematúria microscópica e proteinúria discretas, até
quadros de hematúria
macroscópica, hipertensão e falência renal. As
anormalidades urinárias
podem ser transitórias,
principalmente nos primeiros meses de doença.

ÆÆEscrotais:

Orquite, epididimite ou
torção testicular correspondem também a
quadros de urgência na
púrpura de Henoch-Schönlein.

ÆÆNeurológicas:

O
comprometimento do sistema nervoso
central ocorre ocasionalmente (0,9-6,9%) e
sua manifestação pode
ser desde quadro de
cefaleia e alteração de
comportamento até crises convulsivas, neuropatias periféricas, hemorragia intracraniana,
déficits neurológicos
focais e encefalopatia,
estas últimas mais raramente.

Critérios
diagnósticos
O diagnóstico da púrpura de Henoch-Schönlein
é essencialmente clínico e
baseia-se nos critérios propostos pela EULAR/PReS
(2010) (Quadro 1).
Os exames subsidiários têm indicação para
se determinar a extensão
do comprometimento renal e/ou gastrointestinal
(Quadro 2).
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Quadro 1. Critérios de classificação de púrpura
de Henoch-Schönlein
Púrpura palpável (critério obrigatório) e pelo menos um dos seguintes (ver foto):
ÆÆ Dor abdominal difusa
ÆÆ Artrite ou artralgia
ÆÆ Envolvimento renal (hematúria e/ou proteinúria)
ÆÆ Biópsia com vasculite leucocitoclástica com depósito predominante de IgA
ou glomerulonefrite proliferativa com depósito predominante de IgA

EULAR/ PReS criteria for Henoch-Schönlein purpura (Ann Rheum Dis,2010)
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Quadro 2. Exames subsidiários para determinar o
comprometimento renal e/ou gastrointestinal
Hemograma
Pode haver discreta anemia e plaquetas normais ou plaquetose, nunca
plaquetopenia.
Sedimento urinário
Ao diagnóstico pode encontrar-se normal ou já apresentar discreta
hematúria e/ou proteinúria.
Função renal
Ureia e creatinina séricas
Ultrassonografia de abdome
Espessamento da parede intestinal, hematoma ou a intussuscepção.
Para o diagnóstico, é melhor do que o enema pelo acometimento ser
íleo-ileal.
Ultrassonografia escrotal
Alargamento epididimal, edema subcutâneo ou hidrocele e mais
raramente torção testicular.
Endoscopia
Duodenite, desde eritema de mucosa à ulceração; tem sua importância
nos casos em que a manifestação abdominal ocorre antes das lesões
cutâneas, uma vez que a duodenite é incomum na criança.
Biópsia cutânea
Não está indicada rotineiramente, sua indicação está restrita a formas
atípicas de manifestação da doença.
Biópsia renal
Indicada nos casos de síndrome nefrótica, perda progressiva da taxa
de filtração glomerular sugestiva de curso rapidamente progressivo,
síndrome nefrítica com hematúria macroscópica, hipertensão ou
insuficiência renal persistente.
13
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Tratamento
A maioria dos pacientes
não precisa de tratamento,
a não ser o suporte clínico (hidratação e nutrição).
O jejum está indicado nos
casos de vasculite intestinal
grave. Deve-se tentar afastar os possíveis agentes desencadeantes, como fármacos, infecções e alimentos.
Os anti-inflamatórios
não hormonais estão indicados nos casos de artrite,
sem que haja comprometimento renal.
A ranitidina pode reduzir a dor e o sangramento
gastrointestinal.
Corticosteroides:
indicados apenas nos casos
de comprometimento gastrointestinal e/ou escrotal
e nos casos de nefrite grave. A via de administração
e a dose dependem do acometimento e da gravidade
do quadro. Após a melhora do quadro, iniciar redução progressiva da dose.
Prednisona/prednisolona 1-2 mg/kg/dia.
Pulsoterapia com metilprednisolona (30mg/kg/
dose) por três dias nos casos de vasculite gastrointestinal grave.
Não há indicação de
corticosteroide para os

quadros articulares e cutâneos, exceto nos casos de
vasculite grave, com lesões
bolhosas e extensamente
necrosantes.
A intervenção cirúrgica tem indicação nos casos
de abdome agudo, sugerindo intussuscepção, em que
não há redução com enema com bário. Inclui enterectomia, enterostomia
e lavagem peritonial. Raramente há necessidade de
embolização devido a sangramento grave.
Seguimento
ambulatorial
Os pacientes com quadro de PHS devem ser seguidos devido ao comprometimento renal que pode
aparecer tardiamente. Este
seguimento deve ser realizado por, pelo menos, cinco anos após o diagnóstico
e deve constar de avaliação clínica, com controle
de pressão arterial, avaliação do sedimento urinário
e função renal. Nos primeiros seis meses, esta avaliação deve ser mensal, depois trimestral, semestral
e anual até completar cinco anos de seguimento, se
não houver o comprometimento renal.

