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APRESENTAÇÃO DO CASO 
 

Paciente sexo feminino, 19 anos, apresentou 

diversos episódios de angioedema palpebral 

unilateral, não-associado à urticária, sem 

fatores desencadeantes conhecidos e não-

pruriginoso. A suspeita de reação alérgica 

levou ao tratamento com cloridrato de 

fexofenadina em dose quadruplicada, todavia 

os resultados obtidos não foram satisfatórios, 

de forma que o edema era persistente, 

durando no mínimo 48 horas. O uso de 

anticoncepcional combinado e exposição à 

cirurgia recente, associado à falha terapêutica 

e dosagens normais de C4 e C1-INH 

funcional e quantitativo levaram à suspeita de 

Angioedema Hereditário (AEH) com C1-INH 

normal. O tratamento das crises agudas foi 

refratário ao uso de ácido tranexâmico 

(750mg 6/6h) e teste terapêutico com 

icatibanto (injeção subcutânea de 30mg). Não 

foram identificadas mutações patogênicas no 

exon 9 do gene F12 ou no exon 8 do gene 

SERPING1. Assim sendo, o diagnóstico de 

Angioedema Alérgico (AEA) foi reconsiderado 

e, diante da realização do teste de puntura e 

dos seus resultados positivos para 

Dermatophagoides pteronyssinus (8 mm), 

Dermatophagoides farinae (5 mm) e Blomia 

tropicales (5 mm), deu-se início ao tratamento 

com imunoterapia subcutânea específica, ao 

qual a paciente prontamente respondeu com 

melhora das crises de angioedema.  

COMENTÁRIOS FINAIS  
 

Nota-se, portanto, a importância de uma 

investigação detalhada das peculiaridades na 

diferenciação de reações alérgicas e 

afecções imunes de caráter hereditário. 

 

DISCUSSÃO  
 

O diagnóstico de AEH é realizado através de 

dosagens de C4, C1-INH funcional e 

quantitativo. No estudo imunológico, os níveis 

de C4 estão habitualmente diminuídos, com 

exceção do AEH com C1-INH normal, no qual 

todos os parâmetros avaliados encontram-se 

dentro da normalidade. Portanto, dosagens 

imunológicas normais não excluem AEH III, 

fazendo-se necessária uma investigação 

adicional. 
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Figura 1: angioedema palpebral unilateral, 

não-pruriginoso e sem fatores 

desencadeantes conhecidos. 

Fonte: autor. 


