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RESUMO 
 

Morais KL. Pênfigo herpetiforme: avaliação de citocinas pró-inflamatórias da resposta imune 
adaptativa cutânea, com ênfase na interleucina-31 (IL-31) e seu receptor IL31-RA [tese]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 
 
INTRODUÇÃO:  Pênfigo herpetiforme (PH) é uma variante rara do grupo das dermatoses 
bolhosas autoimunes intraepidérmicas. Caracteriza-se por eritema urticariforme 
pruriginoso, com ou sem vesículas agrupadas, e espongiose eosinofílica. Acantólise é 
leve ou ausente, diferentemente dos pênfigos clássicos, e a imunofluorescência confirma 
o diagnóstico. A etiopatogenia permanece parcialmente elucidada, dificultando 
tratamentos eficazes para o PH.  OBJETIVOS: Os objetivos deste estudo foram:  
caracterização demográfica, clínica, laboratorial e imunopatológica do PH, e avaliação da 
resposta imune adaptativa cutânea do PH, com ênfase na expressão da interleucina-31 
(IL-31) e do seu receptor IL-31RA (IL-31 receptor alpha) por imuno-histoquímica (IH).  
MÉTODOS: Este foi um estudo comparativo, observacional, retrospectivo/prospectivo. 
Foram incluídos 25 pacientes com PH, e três grupos-controle: pênfigo foliáceo (PF, n=14), 
pênfigo vulgar (PV, n=15), e controles com pele sã (CS, n=10). Os dados demográficos e 
laboratoriais foram obtidos por análise de prontuário, a intensidade do prurido foi medida 
através da escala analógica visual (VAS), e os fragmentos de pele previamente obtidos 
por biópsia cutânea foram submetidos à análise anatomopatológica, imunofluorescência 
direta  e IH, utilizando anticorpos anti-IL-31, anti-IL-31RA, anti-IL-4, anti-IL17 e anti-TNFα. 
Foram realizados o teste estatístico de Mann-Whitney e a correlação de Spearman, com 
o software GraphPadPrism 8.0. RESULTADOS:  O PH predominou nas mulheres (19/25, 
76%), com média de idade de 51,28 anos. Os dados laboratoriais revelaram eosinofilia 
em 6/25 (24%), IgE sérica aumentada em 14/19 (73,7%), e acantólise em 17/25 (68%) 
dos pacientes com PH. O VAS e a contagem sanguínea de eosinófilos foram superiores 
no PH em relação ao PF (p<0,0001 e p=0,0097) e ao PV (p<0,0001 para ambos), com 
correlação positiva entre o VAS e a contagem sanguínea de eosinófilos no PH (p=0,0040). 
Os níveis de IgE sérica foram mais elevados no PH comparados aos do PV (p=0,0012). 
A expressão cutânea de IL-31 foi superior nos pacientes de  PH em relação aos de PF 
(epiderme: p=0,0045; derme: p=0,0196), e aos de PV (epiderme, p=0,0404), e semelhante 
ao PV na derme (p=0,1254), e aos CS (epiderme: p=0,0548; derme: p=0,0812).  Houve 
maior expressão de IL-31RA na epiderme e derme dos pacientes com PH com relação 
ao PF (p=0,0002 em ambas); ao PV (p=0,0433, e p=0,0090) e aos CS (p<0,0001 em 
ambas). Quando analisamos um grupo de pacientes de PF que evoluiu para PH, houve 
aumento significativo da sua marcação epidérmica (p=0,0286). IL-4 foi mais expressa na 
epiderme e derme dos pacientes de PH do que nos de PF (p=0,0004, e p=0,0029), e na 
epiderme em relação aos de PV (p=0,0138). A marcação epidérmica de IL-17 foi maior 
nos pacientes de PH do que naqueles de PF (p=0,0025) e de PV (p=0,0052), e a 
expressão epidérmica de TNFα foi superior nos doentes de PH em relação aos de PF 
(p=0,0008). Nos pacientes com PH, houve correlação positiva entre as marcações 
epidérmicas de IL-4 vs. IL-31RA (p=0,0024), IL-17 vs.  IL-31RA (p=0,0017), e TNFα vs.  
IL-31RA (p=0,025); e entre as marcações dérmicas de IL-4 vs. IL-31RA (p=0,0134), e IL-
17 vs.  IL-31RA (p=0,0042). CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que a resposta 
inflamatória no PH seja predominantemente Th2 mediada, mas dependente do balanço 



 

 

de outras citocinas pró-inflamatórias. As vias de sinalização da IL-31 parecem participar 
do processo etiopatogênico do PH, notadamente à custa da maior expressão cutânea do 
seu receptor IL-31RA, o que motiva estudá-lo como alvo terapêutico para o PH.  
 
Descritores: Pênfigo; Desmogleínas; Imuno-histoquímica; Acantólise; Receptores de 
interleucina; Eosinófilos. 
 
  



 

SUMMARY 
 

Morais KL. Pemphigus herpetiformis: analysis of proinflammatory cytokines of the 
adaptive cutaneous immune response, with emphasis on interleukin-31 (IL-31) and its 
receptor IL-31RA [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2020. 
 
INTRODUCTION: Pemphigus herpetiformis (PH) is a rare variant within the pemphigus 
group and differs from the classic forms due to specific clinical and histologic features. 
Urticarial lesions and vesicles in herpetiform distribution with prominent pruritus are 
observed, and eosinophilic spongiosis is the main histopathologic finding, while 
acantholysis is mild or absent. Direct and/or indirect immunofluorescences are 
determinant for its diagnosis. Many aspects of the pathogenesis of PH remain 
undetermined, and still insufficient to ensure effective therapeutic approaches. 
OBJECTIVES: The aims of this study were to characterize the demographic, clinical, 
laboratory and immunohistopathologic features of PH and to evaluate the cutaneous 
expression of interleukin-31 (IL-31) and IL-31RA (IL-31 receptor alpha) in patients with 
PH by immunohistochemistry (IH). METHODS: This was a comparative, 
retrospective/prospective study, including 25 patients with PH, and three control groups: 
pemphigus foliaceus (PF, n=14), pemphigus vulgaris (PV, n=15), and healthy skin 
controls (HC, n=10). Demographic and laboratory data were obtained through medical 
records, severity of pruritus was analyzed by the visual analogue scale (VAS), and 
cutaneous specimens were obtained by skin biopsy and analyzed by histopathology, 
direct immunofluorescence and IH, utilizing anti-IL-31, anti-IL-31RA, anti-IL-4, anti-IL17 
and anti-TNFα antibodies. Mann-Whitney test and Spearman correlation were performed 
for statistical analysis, using the GraphPadPrism 8.0 software. RESULTS: PH was more 
prevalent in females (19/25, 76%), with a mean age of 51.28 years. Main data revealed 
eosinophilia in 6/25 (24%), increased serum IgE in 14/19 (73.7%), and acantholysis in 
17/25 (68%).  There was a positive correlation of VAS and blood eosinophil count in PH 
patients (p=0.0040), and both were higher in PH than in PF (p<0.0001 and p=0.0097) 
and PV (both p<0.0001) patients.  Serum IgE in PH was higher than in PV patients 
(p=0.0012). Cutaneous IL-31 expression in PH patients was higher than in PF 
(epidermis: p=0.0045; dermis: p=0.0196), and PV patients (epidermis, p=0.0404), and 
similar to PV patients (dermis, p=0.1254), and to HC (epidermis: p=0.0548; dermis: 
p=0.0812). IL-31RA expression in PH skin was higher than in all groups in epidermis and 
dermis (HC: both p<0.0001; PF: both p=0.0002; PV: p=0.0433, and p=0.0090). When 
analyzing PF patients that evolved to PH, we noted IL-31RA increased epidermal 
expression (p=0.0286). IL-4 was more expressed in PH than in PF (epidermis: p=0.0004; 
dermis: p=0.0029) and also in PV epidermis  (p=0.0138). Epidermal IL-17 analysis in PH 
patients was statistically higher than PF (p=0.0025) and PV (p=0.0052), and epidermal 
TNFα was more expressed in PH than in PF (p=0.0008) patients. In PH patients, positive 
correlations were found between epidermal expressions of IL-4 vs. IL-31RA (p=0.0024), 
IL-17 vs. IL-31RA (p=0.0017), and TNFα vs. IL-31RA (p=0.025); and between dermal 
expressions of IL-4 vs. IL-31RA (p=0.0134), and IL-17 vs. IL-31RA (p=0.0042). 
CONCLUSIONS: The results suggest that PH is predominantly Th2 mediated, but 
dependent on the balance of other proinflammatory cytokines. IL-31 signaling pathways 



 

 

seem to play a relevant role in PH pathogenesis, with emphasis on the augmented in 
situ expression of its receptor, IL-31RA. Those findings support future studies to clarify 
the role of anti-IL-31 pathway as therapeutic target for patients with PH.  
 
Descriptors: Pemphigus; Desmogleins; Immunohistochemistry; Acantholysis; 
Receptors, interleukin; Eosinophils. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Pênfigo refere-se ao  grupo de doenças bolhosas da pele, mucosas e anexos cutâneos 

causadas pela agressão autoimune a componentes da adesão intercelular intraepitelial, 

especialmente às desmogleínas (Dsg), desmoplaquinas e desmocolinas (Dsc) (1). 

Classicamente, verifica-se acantólise intraepidérmica ao exame anatomopatológico (AP), 

e os testes de imunofluorescência (IF) evidenciam autoanticorpos depositados na pele 

ou circulantes (2, 3). 

Os dois tipos mais prevalentes de pênfigo são o pênfigo vulgar (PV) e pênfigo 

foliáceo (PF) (4). As duas formas diferenciam-se pelos antígenos-alvo envolvidos, pelo 

nível de clivagem intraepidérmica e pela apresentação clínica (5). O  PF apresenta 

comprometimento cutâneo exclusivo devido à produção de anticorpos contra a Dsg1, e  

pode ocorrer na forma esporádica ou endêmica, também conhecida como fogo 

selvagem (6, 7). Já o PV apresenta duas variantes: a forma mucosa, com produção de 

anticorpos contra Dsg3, e a mucocutânea, com presença concomitante de anticorpos 

contra Dsg1 e Dsg3 (8, 9).   

Formas mais raras  de pênfigo incluem o pênfigo herpetiforme (PH) (10, 11), o 

pênfigo vegetante (12), o pênfigo por IgA (13), o pênfigo paraneoplásico (14), o pênfigo 

induzido por medicamentos e o pênfigo por IgG/IgA (5, 15).  

O PH é considerado uma variante clínica do PF ou do PV (16), e manifesta-se  

com características clínicas e imunohistopatológicas distintas. O entendimento escasso 

dos mecanismos imunes específicos que culminam com a expressão clínica do PH 

dificultam o seguimento e manejo terapêutico desses pacientes. Isto posto, torna-se de 

relevância o estudo do perfil da expressão de interleucinas  e mediadores inflamatórios 

que possam exercer  papel etiopatogênico no PH, visando a busca de alvos terapêuticos 

específicos. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1  Gerais 

 

Avaliar a expressão na pele da IL-31 (interleucina-31) e de outros mediadores 

inflamatórios da resposta imune adaptativa cutânea no PH, sendo eles: IL-31RA (IL-31 

receptor alpha), IL-4 (interleucina-4), IL-17 (interleucina-17) e TNFα (tumor necrosis 

factor alpha). 

 

2.2  Específicos 

 

• Caracterizar os dados demográficos, clínicos, tratamentos realizados e dados 

evolutivos no PH; 

• Descrever  os aspectos histopatológicos e imunológicos dos pacientes com PH; 

• Avaliar a presença e intensidade do prurido, níveis séricos de imunoglobulina E (IgE) 

e contagem de eosinófilos no sangue periférico dos pacientes com PH, e compará-

los aos dos pacientes com PF e PV; 

• Demonstrar e comparar o perfil de expressão da IL-31, IL-31RA, IL-4, IL-17, e TNFα 

na pele dos seguintes grupos: 

- Pacientes com PH; 

- Pacientes com PF; 

- Pacientes com PV; 

- Controles com pele sã (CS);  
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• Correlacionar a gravidade do prurido, os níveis séricos de IgE, a contagem de 

eosinófilos no sangue periférico e os títulos da imunofluorescência indireta (IFI) 

observados nos doentes com PH, com a expressão da IL-31 e  IL-31RA na pele 

desses pacientes, no intuito de se identificarem potenciais marcadores prognósticos 

e diagnósticos do PH; 

• Correlacionar a gravidade do prurido, os níveis séricos de IgE, a contagem de 

eosinófilos no sangue periférico e os títulos da IFI observados nos doentes com PH 

entre si, no intuito de se identificarem potenciais marcadores prognósticos ou que 

reflitam atividade de doença;  

• Correlacionar a expressão de IL-31 e IL-31RA com a de outras citocinas pró-

inflamatórias como IL-4, IL-17, e TNFα na pele dos pacientes com PH. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1  Pênfigo Herpetiforme 

 

3.1.1  Histórico e epidemiologia  

 

O termo PH foi originalmente proposto por Jablonska et al. em 1975 (17) para 

descrever o caso de um paciente que apresentava características clínicas semelhantes 

às da dermatite herpetiforme (DH), porém com achados imunopatológicos sugestivos de 

pênfigo. Outros autores já haviam descrito casos semelhantes, sob denominações 

diversas: dermatite acantolítica herpetiforme, PF herpetiforme, DH com acantólise, 

doença bolhosa mista ou pênfigo responsivo a sulfonamida (18-22). Todos os relatos 

possuíam em comum quadro clínico  similar à DH, associado à presença de acantólise 

e/ou espongiose eosinofílica (EE) no exame AP. Emmerson et al. já haviam apresentado 

o conceito de que a EE poderia ser um achado histológico precoce dos pênfigos, 

podendo preceder a acantólise característica em alguns casos (23). Três dos sete 

pacientes descritos com EE isolada em quadros iniciais de pênfigo demonstravam 

lesões clínicas atípicas, e possivelmente correspondiam a quadros de PH não 

diagnosticados à época (23).  

Cerca de 150 casos de PH foram  publicados em diversos países  (16, 24-30), e 

as descrições contemplam relatos de PH de forma isolada, ou durante o curso evolutivo 

de PF ou PV.  Das oito séries de casos de PH na literatura mundial (Quadro 1), três são 

de áreas endêmicas de PF – uma série descrita no Brasil e duas na Tunísia (16, 27).  
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A incidência do PH varia de 4 a 7% de todos os casos de pênfigo, segundo a 

maioria dos autores (24, 31, 32). Observa-se predomínio de PH nos caucasianos entre 

a quinta e sexta décadas de vida, com média de idade ao diagnóstico de 53 anos, e 

raros relatos em crianças (11, 33-40).  Há nenhuma ou discreta predileção pelo sexo 

feminino (16, 24-29).  

Na Tunísia, a prevalência de PH parece ser maior, com peculiaridades 

epidemiológicas (27, 30). Em 1993, Morini et al. descreveram quadro compatível com  PH em 

sete  de 20 casos (35%)  de PF. A casuística era mais jovem (média de idade de 28 anos), 

e composta apenas por mulheres (27). Trinta e um anos depois, Jerbi et al. estudaram 

a mesma população e encontraram 24 casos de PH com características epidemiológicas 

semelhantes – mulheres jovens com PF, e  média de idade de 36 anos (30). 

Alguns autores consideram o PH como uma variante clínica das formas clássicas 

de pênfigo (16), outros sugerem que  seja uma entidade distinta, em virtude de sua 

apresentação e curso  peculiares (41). 

 



 

 

R
evisão da Literatura 

 
 

6 Quadro 1: Séries de casos publicadas de pênfigo herpetiforme 

AUTOR / ANO PAÍS N IDADE 
(média) 
Anos 

GÊNERO 
F/M 

PRURIDO 
N (%) 

LESÕES 
MUCOSAS 

N (%) 

EOSINOFILIA 
N (%) 

IgE  ANATOMOPATOLÓGICO IF + 

N ACANTÓLISE EE 

Ingber  et al., 1986 Israel 5 
55-75             
(61,4) 

3 / 2 
4  

(80,0%) 
0 ND ND 5 

3  
(60,0%) 

4  
(80%) 

SIM 

Maciejowska et al., 1987 Polônia 15 
31-80 
(60,1) 

7 / 8 
5  

(33,3%) 
4  

(26,6%) Oral 
ND ND 8 

1  
(12,5%) 

3  
(37,5%) 

SIM 

Morini  et al., 1993 Tunísia 7 
21-37 
(28,1) 

7 / 0 
7  

(100,0%) 
0 ND ND 7 ND 

7  
(100,0%) 

SIM 

Santi  et al.,   1996 Brasil 7 
33-74 
(54,7) 

4 / 3 
7  

(100,0%) 
1  

(14,3%) 
ND ND 7 

2  
(28,5%) 

7  
(100,0%) 

SIM 

Durdu  et al., 2014 Turquia 6 
20-69 
(45) 

3 / 3 ND ND ND ND 0 
5  

(83,3%) * 
6  

(100,0%) ** 
SIM 

Laws  et al.,   2015 Canadá 8 
34-67 
(53,4) 

4 / 4 
8  

(100,0%) 
0 

3  
(37,5%) 

ND 8 
4  

(50,0%) 
8  

(100,0%) 
SIM 

Jerbi  et al.,   2018 Tunísia 24 
20-63 
(36) 

24 / 0 
22  

(91,6%) 
0 

5  
(20,8%) 

ND 24 
10  

(41,6%) 
9  

(37,5%) 
SIM 

Costa  et al., 2019 EUA 3 
49-86 
(68) 

3 / 0 
3  

(100,0%) 
0 ND ND 3 

2  
(66,6%) 

3  
(100,0%) 

SIM 

Total  75 
20-86 
(47,3) 

55/20 
56/69  

(81,1%) 
5/69  

(7,24%) 
8/32  

(25,0%) 
ND 62 

22  
(35,5%) 

47  
(75,8%) 

100% 

EE: espongiose eosinofílica; F: feminino; IF+: confirmação por imunofluorescência positiva com padrão de pênfigo; IgE: imunoglobulina E; M: masculino; N = número 
de casos; ND: não descrito; * células acantolíticas no exame citológico; ** eosinófilos no exame citológico.  
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3.1.2  Aspectos clínicos do PH 

 

Os achados clínicos do PH  lembram os da DH ou do penfigóide bolhoso (PB)  e 

incluem pápulas ou placas eritematosas urticadas de configuração anular ou circinada, 

e/ou vesico-bolhas agrupadas de distribuição herpetiforme (16, 26), como mostra a 

Figura 1. Em quase 90% dos casos, os dois padrões clínicos estão presentes 

simultaneamente, e as vesículas agrupadas distribuem-se preferencialmente na 

periferia das placas urticadas (29) (Figura 2). Lesões de aspecto eczematoso podem 

coexistir em poucos casos, incluindo os subtipos numular, disidrótico e asteatósico. (28). 

Erosões foram descritas em apenas 15% dos pacientes, possivelmente secundárias a 

escoriações das vesículas (29).  

 

 

Figura 1: Quadro clínico do pênfigo herpetiforme. Placas eritematoedematosas 

anulares policíclicas no tronco (A) e antebraços (B e C)  

A 

B 

C 
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Figura 2: Quadro clinico do pênfigo herpetiforme. Vesículas agrupadas em 

distribuição arciforme na periferia de placas eritematoedematosas  
 

 

Prurido intenso é característico e está presente na quase totalidade dos casos 

de PH (30). Tronco e extremidades proximais são os locais preferencialmente 

acometidos, mas as lesões de PH também foram relatadas na face, região cervical e 

couro cabeludo (30). O comprometimento de mucosas é raro, e quando ocorre, possui 

predileção pela mucosa oral (16, 32). Eosinofilia no sangue periférico é achado comum, 

descrito em 15 a 31% dos pacientes (11, 26, 30, 42), e até o momento não há registro 

na literatura de aumento de IgE sérica.  

O quadro de PH pode preceder, ser concomitante, ou surgir após o curso das 

formas mais comuns de pênfigo (PF ou PV), principalmente durante as recidivas 

bolhosas (16) (Figuras 3 e 4). Nem sempre é possível identificar características de PF ou 

PV nos pacientes, podendo o PH ocorrer como uma apresentação clínica isolada (24). 
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Os principais diagnósticos diferenciais clínicos do PH são DH, PB, dermatose 

bolhosa por IgA linear, pênfigo por IgA, PF e PV (41), além das diversas dermatoses 

eczematosas (28).  

 
Figura 3: Pênfigo herpetiforme manifestando-se no curso de um pênfigo foliáceo. 
Primeira recidiva bolhosa como variante herpetiforme em um paciente com pênfigo foliáceo: 

placas urticariformes pruriginosas nos membros inferiores (A), dorso (B) e abdome (C). 

No detalhe, lesão característica com vesículas agrupadas no flanco esquerdo  (D). Segunda 

recidiva bolhosa herpetiforme no mesmo paciente, evidenciando grandes placas 

urticariformes anulares nos antebraços (E), região sacral (F) e coxas (G)  
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Figura 4: Pênfigo herpetiforme manifestando-se no curso de um pênfigo vulgar.  
Múltiplas placas eritematoedematosas erodidas nas regiões lombossacra e glútea 

(A) com escoriações e vesículas (B), e acometimento da mucosa oral (C) 

 

3.1.3  Aspectos diagnósticos do PH 

 

Por se tratar de doença rara e apresentar semelhanças clínicas com outras 

dermatoses, em especial com outras dermatoses bolhosas autoimunes (DBAI), o 

diagnóstico de PH requer alto índice de suspeição. A investigação complementar é a 

base do diagnóstico, e se faz por análise histopatológica da lesão cutânea suspeita, e 

provas imunológicas, como a IF.  

 

3.1.3.1  Histopatologia do PH 

A biópsia de pele para análise AP deve ser feita em área com lesão suspeita de 

PH, preferencialmente na borda de uma placa urticariforme ou em vesícula íntegra (4).  

O marco histológico do PH é a EE, ou a visualização de vesículas e bolhas 

intraepidérmicas contendo eosinófilos, que pode estar associada ou não a 

acantólise (29, 43) (Figura 5).  Apesar de frequente, EE é aspecto inespecífico, e pode 

A 

B 

C 
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ser encontrada nas outras formas de pênfigo, no grupo dos penfigóides e nas dermatoses 

eczematosas (44). O infiltrado eosinofílico intraepidérmico é caracteristicamente intenso, 

e neutrófilos também são visualizados em cerca de 30% dos casos. Em contraste com 

as formas clássicas de pênfigo, a acantólise está ausente ou é leve no PH, o que por 

vezes dificulta seu diagnóstico (29).  

Por estar invariavelmente presente e aparecer isoladamente em muitos casos, 

EE é a principal pista histopatológica para o diagnóstico de PH em pacientes com quadro 

clínico sugestivo, e indica a necessidade de pesquisar depósitos imunes intercelulares 

intraepidérmicos por IF (44). 
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Figura 5: Aspectos histopatológicos do pênfigo herpetiforme. A: Espongiose 

eosinofílica isolada (setas pretas =eosinófilos) – x400; B: Espongiose eosinofílica 

com focos de acantólise intraespinhosa – x200; C: no detalhe, acantólise 

intraespinhosa, com eosinófilos (setas pretas) e raras  células acantolíticas (setas 

vermelhas) – x400; D: Espongiose eosinofílica com acantólise suprabasal, e eosinófilos 

na derme – x200;  E: no detalhe, eosinófilos (setas pretas) e células acantolíticas (setas 

vermelhas) –x400. (Hematoxilina-eosina) 
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3.1.3.2  Aspectos imunológicos 

Dada a variedade de achados histopatológicos e a baixa frequência de 

acantólise, a demonstração de autoanticorpos antiepiteliais através dos testes de IF é 

fundamental para a confirmação diagnóstica. A IF possui alta sensibilidade e 

especificidade diagnóstica para o grupo dos pênfigos (3). A IF direta (IFD) detecta 

anticorpos depositados  na pele perilesional dos indivíduos acometidos, enquanto a IFI 

pesquisa autoanticorpos circulantes no soro (45). 

No PH, os achados são semelhantes aos das formas clássicas de pênfigo. A IFD 

demonstra depósitos intercelulares intraepidérmicos de imunoglobulina G (IgG) em 

100% dos casos, e de complemento 3 (C3)  em cerca de 60% (26) (Figura 6). O depósito 

de C3 concomitante varia conforme a subclasse de IgG, uma vez que IgG1 e IgG3 

possuem maior afinidade pelo complemento. Pode-se visualizar depósito de 

imunoglobulina A (IgA) em raros casos (46). A IFI é positiva em 80% dos casos, 

preferencialmente para IgG contra os antígenos epidérmicos (29).  

Em relação às subclasses de IgG circulantes e na pele dos pacientes com PH, 

IgG1 e IgG4 são predominantes, mas seu papel patogênico não foi comprovado (47, 48). 

Postula-se que a lesão tecidual no PH requer recrutamento de eosinófilos e neutrófilos 

via porção Fc da IgG, o que só acontece com as subclasses IgG1 e/ou IgG3 (47). 

É incerto se no PH os autoanticorpos da classe IgG4 teriam papel patogênico como nos 

pênfigos clássicos, causando acantólise por mecanismo direto (49). 

 
Figura 6: Imunofluorescência direta no pênfigo herpetiforme. Depósito de IgG (A) e 

C3 (B) entre os queratinócitos epidérmicos (x400) 

A B
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Outros recursos auxiliares também podem identificar a presença de 

imunoglobulinas e de antígenos envolvidos nas DBAI e incluem a técnica de ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), a imunoprecipitação e o western blotting. No 

PH, Dsg1 foi o principal antígeno alvo, e menos comumente detectou-se Dsg3 e 1, e 

Dsc1, Dsc2 e Dsc3 (50, 51).   

O exame citológico também pode ser útil para o diagnóstico de PH ao 

demonstrar a presença de células acantolíticas e tadpole cells (células epidérmicas com 

citoplasma em formato de cauda, características das dermatites eczematosas) (28).  

Apesar de ser uma ferramenta diagnóstica simples, rápida e de baixo custo, possui 

baixa especificidade quando realizada isoladamente. A  IFD do esfregaço citológico 

aumenta sua acurácia diagnóstica (52).  

 

3.1.3.3  Critérios diagnósticos 

O diagnóstico de PH requer alto índice de suspeição em pacientes que 

apresentam eritema urticado, com ou sem vesículas de distribuição herpetiforme, num 

contexto de alterações histopatológicas compatíveis. A baixa especificidade destes 

achados, especialmente nos casos sem acantólise, e sua variação em diferentes 

momentos do curso clínico dificultam a definição de critérios diagnósticos precisos para 

o PH (29, 53).  Os testes imunológicos constituem a principal ferramenta diagnóstica, 

visto que seus achados são específicos dos pênfigos, independente do momento 

evolutivo da doença, porém são pouco disponíveis e de alto custo (45, 54).  

Os primeiros critérios diagnósticos para PH foram propostos por Jablonska  et al. 

e compreendem a presença de EE, depósitos intercelulares intraepidérmicos de IgG, 

e acantólise em nível epidérmico variável (17). Desde então, outros autores sugeriram 

critérios semelhantes e mais amplos (29, 41), como detalhado na Tabela 1.  

 



  Revisão da Literatura  15 
 

 

Tabela 1: Critérios diagnósticos propostos para o pênfigo herpetiforme  

Critérios Diagnósticos 

Clínicos Histopatológicos Imunológicos 
 

Eritema urticariforme anular, 

pruriginoso, com ou sem 

erosões; 

 

Espongiose eosinofílica 

com ou sem espongiose 

neutrofílica, com ou sem 

acantólise. 

 

IFD: IgG e/ou C3 

intraepidérmico 

intercelular; 

 

Vesicobolhas pruriginosas 

agrupadas com distribuição 

herpetiforme. 

  

IFI: IgG contra superfície 

epitelial; 

  Detecção de 

autoanticorpos circulantes 

contra Dsg1, Dsg3, Dsc1, 

Dsc2 e/ou Dsc3. 

Diagnóstico de pênfigo herpetiforme requer 1 critério clínico, 1 histopatológico e 1 imunológico. C3: 
complemento 3; Dsc: desmocolina; Dsg: desmogleína; IFD: imunofluorescência direta; IFI: 
imunofluorescência indireta; IgG: imunoglobulina G. Fonte: Adaptado de Costa  et al. (2019) (29). 
 

 

3.1.4  Curso e Tratamento do PH 

 

O manejo terapêutico dos pênfigos clássicos baseia-se primordialmente no uso 

de corticosteróides sistêmicos associados ou não a drogas imunossupressoras 

diversas, entre elas a azatioprina, o micofenolato de mofetila e a ciclofosfamida (55). 

Dapsona (DDS) pode ser indicada nos quadros leves e refratários do PV e PF, e 

nas lesões mucosas resistentes do PV como medicação adjuvante à corticoterapia 

sistêmica (56).  Cloroquina é eficaz para as lesões em áreas fotoexpostas (57). Casos 

mais graves podem ser tratados com imunoglobulina endovenosa e plasmaférese (55). 

O uso de agentes biológicos (rituximabe ou anti-CD20) tem sido relatado nas formas 

mais graves de pênfigo e refratárias a outros tratamentos (58, 59).  
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No que se refere especificamente ao PH, a escolha terapêutica pode ser 

desafiadora. A casuística mundial é pequena e os dados na literatura são insuficientes 

para fornecer boas evidências científicas a respeito do seu manejo terapêutico. 

Acredita-se que o PH apresente curso mais benigno e de melhor prognóstico em 

relação aos pênfigos clássicos (41).  Muitos casos respondem bem à monoterapia com 

DDS, considerada droga de primeira escolha por muitos autores (26, 41).  Outros relatos 

divergem e mostram melhor resposta à corticoterapia sistêmica isolada, ou à 

combinação de ambas as drogas (16, 24).  Na maior coorte já publicada de PH, Jerbi et 

al. observaram que as 24 pacientes com PH seguidas a longo prazo na Tunísia não 

responderam à DDS isoladamente, com necessidade de associar corticosteroides 

sistêmicos em todos os casos (30). O índice de remissão, mesmo após a associação do 

corticosteroide sistêmico, foi de 64% (30).  

Nos casos resistentes, a combinação de drogas imunossupressoras pode ser 

necessária. Tratamentos diversos foram descritos com respostas variáveis nos casos 

de PH, e incluem: azatioprina (24, 26, 60), sulfapiridina (61), ciclofosfamida (24, 62), 

micofenolato de mofetila (63), micofenolato sódico (64), metotrexato (27, 34), 

leflunomida(26), imunoglobulina intravenosa (26, 65) e plasmaférse (24, 65). Laws et al. 

relataram dois pacientes com PH sem resposta satisfatória ao rituximabe (26). 

Os mecanismos que promovem formação de lesões e o processo de reparação 

tecidual dos doentes com PH permanecem desconhecidos. O melhor entendimento 

desses fatores provavelmente contribuirá para a proposição de abordagens terapêuticas 

específicas, com ênfase no controle de mediadores inflamatórios próprios e na redução 

da síntese de autoanticorpos.  
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3.1.5  Etiopatogenia do PH 

 

A formação das lesões cutâneas e mucosas nos pênfigos decorre do ataque 

autoimune a estruturas de adesão intercelular, que culminam em acantólise – clivagem 

intraepitelial própria deste grupo de doenças (4).  

Os desmossomas (Figura 7), presentes entre os queratinócitos da epiderme, são 

os principais alvos dos autoanticorpos nos pênfigos, mais especificamente duas 

glicoproteínas da sua porção transmembranosa: Dsg1 e Dsg3 (66).  A perda de adesão 

intercelular e consequente acantólise traduz-se clinicamente pela formação de vesículas 

e bolhas.  As células acantolíticas podem ser detectadas ao exame AP e  correspondem 

aos queratinócitos que perdem a adesão intercelular e assumem formato arredondado 

com aspecto atípico (67). A acantólise é mediada tanto por mecanismos extracelulares, 

nos quais a interação entre a IgG e a Dsg bloqueia a ligação Dsg-Dsg responsável 

pela adesão intercelular, como por mecanismos intracelulares dependentes de 

sinalização (68, 69). O subtipo IgG4 foi detectado como a  subclasse patogênica de IgG 

nos pênfigos, pois é capaz de ativar diretamente as vias de sinalização intracelular 

indutoras de acantólise (70, 71).  

Segundo a teoria da compensação, a molécula-alvo dos autoanticorpos e sua 

distribuição na pele determinam o nível de clivagem e o fenótipo específico de cada 

subtipo de pênfigo (72).  

No PF, a acantólise ocorre a nível subcórneo e o comprometimento é 

exclusivamente cutâneo devido à produção de anticorpos contra a Dsg1, que possui 

localização preferencial nas camadas superiores da epiderme (73). A ausência de 

lesões mucosas no PF é explicada pela expressão preferencial de Dsg3 nessa região, 

que compensa a perda de Dsg1 e permite a manutenção da sua integridade (74).  

O PV, por sua vez, caracteriza-se por acantólise na camada suprabasal induzida 

pelos anticorpos contra a Dsg3, dada sua distribuição preferencial nas porções inferiores da 
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epiderme. O processo é provocado exclusivamente por anticorpos anti-Dsg3 na variante 

mucosa isolada, e com produção concomitante de anti-Dsg1 na variante mucocutânea (5).   

No PH, o perfil de autoanticorpos específicos foi avaliado por poucos autores, 

que sugerem predominância de anti-Dsg1, e menos frequentemente de anti-Dsg3 (75) 

e anti-Dsc1 e Dsc3, outro grupo de proteínas presentes na porção transmembranosa 

dos desmossomas (42, 65, 76, 77).  

 

 

Fonte: adaptado de Dermatology, 2012, 3ª edição (78) 
 
Figura 7: Desmossoma. DP: desmoplaquina; Dsc: desmocolina; Dsg: desmogleína; 

PG: placoglobina; PP: placofilina 
 

 

Apesar de alguns antígenos-alvo já terem sido identificados e serem comuns 

àqueles dos pênfigos clássicos, não há explicação clara para o mecanismo pelo qual os 

autoanticorpos produzem as lesões cutâneas peculiares do PH. A menor frequência ou 

ausência de acantólise com intensa inflamação, menor frequência de acometimento 

mucoso, inclusive em pacientes com anticorpos anti-Dsg3 (que são tipicamente 
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associados a lesões mucosas no PV), assim como o fenótipo clínico singular com 

prurido característico, inferem a existência de mecanismos fisiopatológicos e mediadores 

inflamatórios específicos que sejam responsáveis pelo fenótipo e aspectos distintos do 

PH (41, 47, 79).  

Uma das hipóteses aventadas considera que no PH os autoanticorpos 

reconheçam epítopos funcionalmente diferentes dos antígenos envolvidos,  e 

provavelmente menos patogênicos, o que acarretaria em resposta diversa à dos  pênfigos 

clássicos, não resultando necessariamente em acantólise (47, 80). Propõe-se também 

que vias de sinalização induzidas pelos autoanticorpos levariam à produção de quimiocinas 

e citocinas pró-inflamatórias específicas do PH.  O’Toole et al. reforçam essa teoria ao 

demonstrar aumento da produção de IL-8 em cultura de queratinócitos dos pacientes 

com PH, quando comparados a pacientes sadios ou portadores de PV (48). O aumento de 

IL-8 induziria o recrutamento de eosinófilos e neutrófilos para a pele lesada via porção 

Fc da IgG patogênica (especificamente IgG1 e IgG3), a exemplo do que acontece no 

PB e na epidermólise bolhosa adquirida (81, 82). Secundariamente, a liberação de 

proteases e outros mediadores químicos das células efetoras resultaria em edema 

intercelular focal e EE ou neutrofílica, com pouca ou nenhuma acantólise (48).   

Identificou-se, ainda, que os autoanticorpos no PH são capazes de reconhecer 

igualmente todos os domínios extracelulares da Dsg3, enquanto no PV o reconhecimento 

é substancialmente maior na porção N-terminal do domínio extracelular 1 (EC1) (80) - 

(Figura 8).  No entanto, esta diferença nos sítios antigênicos e no perfil da subclasse de 

IgG não é suficiente para explicar a ausência de lesões mucosas em muitos pacientes 

com PH e anti-Dsg3, visto que o perfil imunológico se mantém durante a evolução desses 

pacientes independente da mudança de padrão fenotípico ao longo do tempo (47).    
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Fonte: adaptado de Gumbiner et al., 2005 (83) 

 
Figura 8: Estrutura e epítopos das desmogleínas. EC: domínios extracelulares 1 a 5; 

Dsg: desmogleína 

 

A reatividade contra a Dsc1 e Dsc3 é outro fator que poderia  exercer papel 

patogênico no PH (41). As Dsc são um grupo de proteínas transmembranosas da família 

das caderinas, e já foi demonstrado que são cruciais para a adesão entre os queratinócitos, 

em especial a Dsc3 (84, 85). A identificação de anticorpos anti-Dsc1 e 3 no soro de 

pacientes com PH pode, portanto, não se  tratar apenas de um epifenômeno (41).  

Mais recentemente, Ishiura et al. (86) utilizaram microscopia eletrônica de 

transmissão (MET) na pele de um paciente com diagnóstico confirmado de PH, e 

evidenciaram formação de múltiplos vacúolos dentro dos queratinócitos, gerando ruptura 

das membranas celulares, sem perda de adesão desmossomal. Estes achados explicariam 

a EE sem acantólise no AP do paciente. Ainda, observou-se depósito de IgG tanto na 

superfície dos queratinócitos, quanto nas paredes internas dos vacúolos, ao redor dos 

núcleos dos queratinócitos, e na superfície dos eosinófilos intraepidérmicos. O único 

antígeno detectado foi uma proteína intracelular da porção não desmossomal da Dsg1, por 

immunoblotting. Com estes resultados, associados aos níveis séricos aumentados de 

TARC (Thymus and activation-regulated chemokine) e IL-5, os autores sugeriram o papel 

de antígenos não desmossomais da Dsg e de citocinas da resposta Th2 (T helper 2) - 

especialmente TARC e IL-5, na indução da resposta inflamatória no PH (86). 
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As evidências parciais descritas acima reforçam a possível influência de fatores 

imunopatogênicos presumíveis, tais como ativação Fc-dependente de granulócitos por 

autoanticorpos com baixo poder acantolítico, autorreatividade contra antígenos 

adicionais, ou outros mecanismos ainda desconhecidos, como determinantes para o 

fenótipo peculiar do PH, e ainda, uma possível participação da resposta imune 

adaptativa cutânea. 

 

 

3.2  Resposta imune adaptativa cutânea 

 

As doenças cutâneas imunomediadas podem ser predominantemente induzidas 

por células T, pelo sistema imune humoral, ou por processos inflamatórios 

inespecíficos (87). A imunidade adaptativa consiste em resposta imune composta pelos 

linfócitos e por seus produtos moleculares (citocinas e anticorpos), com elevada 

especificidade antigênica, e está envolvida no controle de infecções e na fisiopatogenia 

de vários processos inflamatórios da pele (88, 89). Baseado nos perfis de síntese de 

citocinas, a população de células T CD4 efetoras e de memória é subdividida em 

conjuntos funcionalmente distintos (90, 91). As células Th1 produzem IL-12 e IFNγ 

(interferon gama) e induzem resposta imune celular para o combate a infecções virais e 

patógenos intracelulares (92, 93). Já as células Th2 produzem IL-4, IL5 e IL-13, 

indutoras da síntese de IgE e eosinofilia, e envolvidas na patogênese das doenças 

atópicas e na defesa contra parasitas extracelulares(91, 94) (Figura 9).  

Nos últimos anos, o espectro de subpopulações de células T expandiu-se com a  

identificação de novos padrões de resposta: Th17 (produtora de IL-17 e IFNγ, importante 

na defesa epitelial antimicrobiana, além do recrutamento e ativação de neutrófilos) (95), 

Th22 (produtora de IL-22, indutora de reparação tecidual) (96), Th9 (produtora de IL-9, 
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importante na defesa contra helmintos intestinais e exacerbação dos mecanismos 

alérgicos) (97, 98), Tfh (T follicular helper) - atua na formação dos centros germinativos 

(99), e Treg (T regulatória) - induz tolerância imune (100) – Figura 9.  

 

 
Fonte: Adaptado de Sabat et al., 2019 (87). 

 
Figura 9: Fenótipos e funções das subpopulações de células T CD4+. Ag: antígeno; 

APC: célula apresentadora de antígeno; IL: interleucina; INFγ: interferon gama; 

Ly: linfócito; TGF-β:  transforming growth factor beta ; Tfh: T follicular helper;  Th: células T 

helper; TNFα: tumor necrosis factor alpha; Treg T regulatória  
 

A dermatite atópica (DA) é tida como doença-modelo de resposta bifásica 

Th1/Th2, e mais recentemente os fenótipos celulares Th9, Th17 e Th22 também se 

mostraram envolvidos (101). Há predomínio da expressão de citocinas Th2 e Th22 na 

fase aguda da DA, enquanto o eixo Th1 é característico da sua fase crônica (102-104). 
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Na DA, as  citocinas do fenótipo Th2 são produzidas por células T de memória 

que possuem o  receptor CLA (cutaneous lymphocyte associated antigen) e induzem a 

síntese de IgE e de IL-5, que desempenha um papel importante no desenvolvimento de 

eosinófilos (94, 105) Por outro lado, estes linfócitos produzem níveis baixos de IFNγ, 

uma citocina Th1 que inibe a função das células Th2 (94, 105). 

A IL-31 é outra citocina que tem obtido relevância crescente nos últimos anos, 

principalmente por estar associada à inflamação crônica e à indução e manutenção do 

prurido nesses pacientes (106), e tem sido cogitada como um potencial alvo terapêutico 

para o prurido refratário na DA (107).  

 

3.2.1  Interleucina-31 

 

As citocinas da resposta Th2 classicamente correlacionam-se com o 

desenvolvimento imunológico de diversas desordens alérgicas. Porém, de forma similar 

ao PH, outras doenças cutâneas associadas a intenso prurido possuem mecanismos 

fisiopatológicos complexos e incompletamente elucidados. Há evidências crescentes de 

que a IL-31, citocina recentemente descoberta, possa desempenhar papel importante 

em dermatoses inflamatórias crônicas e no desencadeamento do prurido (108-112).  

 

3.2.1.1  Interleucina-31: biologia molecular e funções 

A IL-31 é  membro da família da IL-6 e seu mecanismo de ação envolve a 

ativação de receptor heterodimérico composto por duas subunidades: IL-31RA  e OSMR 

(oncostatin M receptor beta) (113).  Sua ativação induz algumas vias de sinalização, 

incluindo a Jak-STAT (janus kinase/ signal transducer and activator transcription), 

AKT/PI3K (protein kinase B / phosphoinositide 3-kinase) e MAPK (mitogen-activated 

protein kinase) (113, 114).  
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A expressão da IL-31 foi identificada em diversos tecidos humanos, com 

predominância nos linfócitos T CD4+ ativados. É secretada predominantemente por 

linfócitos Th2, mas também por eosinófilos, células dendríticas e macrófagos (115).   

Nos queratinócitos, a atividade de IL-31 é mais proeminente via fosforilação de 

STAT3 e ativação da subunidade IL-31RA, que é o receptor com maior importância nos 

processos cutâneos (114). Além dos queratinócitos, o IL-31RA é expresso nos 

eosinófilos e nas terminações nervosas sensoriais cutâneas (114).  

Dentre as várias funções da IL-31, destacam-se a indução do prurido e a 

promoção da inflamação mediada por células Th2. A IL-31 induz a liberação de citocinas 

pró-inflamatórias pelos monócitos, macrófagos e queratinócitos , assim como de citocinas 

Th2 pelos basófilos, incluindo IL-4 e a própria IL-31 (116), mas os mecanismos exatos 

ainda são pouco compreendidos (110, 117). O estímulo pruritogênico decorre da ligação 

da IL-31 ao IL31RA nas terminações nervosas sensoriais cutâneas (118, 119). Além 

disso, a IL-31 parece afetar a diferenciação dos queratinócitos epidérmicos e leva a 

prejuízos físicos e funcionais da barreira cutânea (120, 121). 

Há evidências de que o IFNγ promove aumento da expressão de IL31-RA nos 

queratinócitos, monócitos, macrófagos e células dendríticas (120, 122, 123), e a própria 

IL-31 induz o mesmo efeito nos gânglios das raízes dorsais (124). Edukulla et al. 

evidenciaram que a IL-4 e IL-13 foram capazes de induzir o aumento da expressão do 

receptor IL-31RA nos macrófagos peritoneais e derivados de medula óssea de murinos 

(125). Estudos adicionais indicaram que os níveis séricos de IL-31 correlacionaram-se 

significativamente com os de IL-4 e IL-13 em crianças com DA (126), sugerindo um 

importante papel modulador entre citocinas Th2 e sinalização de IL-31 nas doenças 

alérgicas. 
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3.2.1.2  Interleucina-31 e pele 

Estudos em animais demonstraram que a IL-31 induziu prurido e dermatite em 

camundongos, assim como sua neutralização com anticorpos específicos resultou na 

atenuação de comportamentos compensatórios para alívio do prurido (111, 120).  Altos 

níveis séricos de IL-31 e/ou sua expressão cutânea aumentada foram descritos na DA, 

dermatite de contato alérgica, urticária crônica espontânea, prurigo nodular, linfoma 

cutâneo primário  e mastocitose , sendo que em algumas desordens houve correlação 

entre seus níveis e a gravidade do quadro (111, 117, 127-132). A IL-31 também tem 

importância em patologias extracutâneas, tais como asma brônquica, rinite alérgica, 

doença inflamatória intestinal, osteoporose e doenças mieloproliferativas (108, 133-135).  

A maioria dos estudos abordam IL-31 no contexto da DA, e o aumento dos seus 

níveis séricos correlacionou-se positivamente com a intensidade do prurido nesses 

pacientes (110, 111) . Porém, os autores divergem ao demonstrar correlação entre IL-31 

e a gravidade da DA ou os níveis séricos de IgE (117, 126, 136, 137).  

O bloqueio da IL-31 tem sido investigado no tratamento da DA (138). 

Nemolizumabe (CIM331) é um anticorpo monoclonal humanizado anti-IL-31RA que 

bloqueia a sinalização mediada pela IL-31. Em ensaio clínico em fase II, o nemolizumabe 

mostrou-se eficaz em reduzir prurido e gravidade da dermatite, e melhorar a qualidade 

do sono em pacientes com DA moderada a grave inadequadamente controlados com 

corticosteroides tópicos (139, 140).  Um anticorpo monoclonal anti-IL31 (BMS-981164) 

também foi desenvolvido, e o ensaio clínico, cujos resultados ainda não foram publicados, 

encontra-se em fase I (114). 

No que concerne às DBAI, Bonciani et al. foram os primeiros a demonstrar 

aumento da expressão de IL-31 tanto no soro quanto na pele de pacientes com DH e 

com PB (141). Posteriormente, Rüdrich et al. constataram aumento nas concentrações 

de IL-31 no fluido das bolhas de pacientes com PB através do método de ELISA (142). 
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Observaram ainda, maior expressão de IL-31 nos eosinófilos cutâneos, e maior 

liberação pelos eosinófilos séricos nesses pacientes quando comparados a controles 

saudáveis, o que os levou a considerar que os eosinófilos são a principal fonte celular 

produtora de IL-31 no PB (142).  No PH, a expressão da IL-31 não foi estudada. 

Os dados apresentados corroboram com a hipótese de que a IL-31 desempenhe 

papel importante na patogenia das desordens alérgicas Th2 mediadas e na indução do 

prurido. Apesar de sua expressão aumentada ter sido demonstrada em algumas 

doenças cutâneas, inclusive DBAI, nenhum estudo abordou o seu papel no PH, e não 

há evidências que determinem os mecanismos fisiopatológicos envolvidos nessa 

variante clínica.  

Os autores consideram de relevância o estudo do perfil de expressão de 

proteínas tais como IL-31 e seu receptor IL-31RA , assim como outras interleucinas da 

resposta imune adaptativa, possivelmente envolvidas no prurido e apresentação clínica 

peculiar do PH. A elucidação de aspectos ainda inéditos da etiopatogenia do PH  poderá 

contribuir  para a  descoberta de novos alvos terapêuticos que possibilitem tratamentos 

eficazes e mais seguros, com menor índice de efeitos adversos em relação aos 

disponíveis atualmente. 

 



   27 

 

 

4 MÉTODOS 

 

 

4.1  Casuística 

 

4.1.1  Critérios de inclusão  

 

O presente estudo foi comparativo observacional, retrospectivo/prospectivo e 

longitudinal. Os participantes com PH, PF e PV foram selecionados no ambulatório de 

DBAI do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), por meio de revisão de 

prontuários e das consultas clínicas de acompanhamento.  

Todos os pacientes com hipótese diagnóstica de PH entre 2008 e 2018 foram 

analisados, e foram incluídos aqueles com exame clínico compatível e que apresentavam 

os dois critérios diagnósticos a seguir: 1 - presença de EE no exame histopatológico; e 

2- depósito intraepidérmico de IgG visualizado na IFD e/ou anticorpos circulantes na IFI, 

ambos com padrão intercelular, em amostras de pele ou soro armazenados. 

Os resultados foram comparados aos de pacientes com o diagnóstico de PV e 

PF, observando-se os seguintes critérios: presença de doença ativa, fragmento de pele 

previamente obtido e compatível com o diagnóstico histológico da doença.  

Os CS foram selecionados a partir de doadores de fragmentos de pele normal, 

cujas amostras de pele utilizadas foram advindas de mamoplastias ou abdominoplastias 

realizadas no Departamento de Cirurgia Plástica do HCFMUSP, e encontravam-se no 

Laboratório de Dermatopatologia do Departamento de Dermatologia do HCFMUSP, e 
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no Laboratório do Instituto de Medicina Tropical – Laboratório de Investigação em 

Dermatologia e Imunodeficiências (LIM 56). 

Por se tratar de análise em material humano previamente armazenado, foi 

mantido sigilo dos doentes, de acordo com a declaração de confidencialidade aprovada 

pelo Comissão de ética para análise de projetos de pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP 

(parecer de número 1.633.103). 

 

4.1.2  Critérios de exclusão 

 

Excluíram-se os doentes que não apresentavam confirmação diagnóstica de PH, 

PF ou PV conforme os critérios acima, e aqueles que não possuíam material biológico 

armazenado nos laboratórios do HCFMUSP.  

 

 

4.2  Avaliação demográfica e laboratorial 

 

-  Coleta dos dados clínicos e demográficos dos pacientes com PH, PF e PV 

Os dados clínicos e demográficos foram obtidos através da análise dos 

prontuários dos pacientes, e complementados durante suas consultas de seguimento 

no ambulatório de DBAI do HCFMUSP.  

 

-  Avaliação dos níveis séricos de IgE e eosinófilos dos pacientes com PH, PF e PV 

A dosagem sérica de IgE foi realizada na DLC (Divisão de Laboratório Central) - 

FMUSP. Foram considerados níveis normais aqueles até 100 UI/mL. 

A contagem de eosinófilos no sangue periférico foi aferida na DLC - FMUSP,  

com valores de referência de normalidade de 50 a 500 por mm3. 
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Foram considerados para o estudo apenas os níveis sérios de IgE e eosinófilos 

coletados no período de 6 meses antes até 6 meses após a confirmação diagnóstica de 

PH pelos testes imuno e histopatológicos, e aqueles coletados durante a fase ativa da 

doença nos pacientes de PF ou PV. Os resultados analisados originaram-se do banco 

de exames informatizados da DLC do HCFMUSP.  

 

 

4.3  Avaliação do prurido nos pacientes com PH, PF e PV 

 

O prurido foi avaliado por meio da aplicação de escala analógica visual de prurido 

(VAS) (143), conforme demonstrado na figura 10. Esta escala foi explicada aos 

pacientes durante suas consultas de seguimento no ambulatório de DBAI do 

HCFMUSP, e os mesmos atribuíam uma nota de 0 a 10 ao seu prurido. 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Adaptado de Reich et al., 2012 (143) 
 

Figura 10: Ilustração da escala analógica visual utilizada para avaliar a intensidade 
referida do prurido nos pacientes com pênfigo herpetiforme, pênfigo foliáceo e 
pênfigo vulgar  
 

 

0 10
 Sem coceira Pior coceira 
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4.4  Avaliação histopatológica 

 

A avaliação histopatológica das amostras de pele foi realizada através da 

coloração de hematoxilina-eosina (HE), utilizando-se fragmentos previamente fixados 

em formol e embebidos em parafina dos indivíduos com PH, PF, PV e dos CS.  

Foram levantados os cortes histológicos de 36 pacientes com hipótese 

diagnóstica PH - dos quais 25 se enquadraram aos critérios de inclusão, 14 pacientes 

com PF, 15 pacientes com PV e 10 CS.  

Para análise da presença, localização e grau de acantólise dos pacientes com PH, 

todas as lâminas foram revisadas por um dermatologista e por um dermatopatologista 

com experiência em DBAI.  

Todos os fragmentos de pele foram submetidos às técnicas de imuno-

histoquímica (IH), incluindo aqueles adicionais de 4 pacientes com PH que apresentavam 

espécimes colhidos em diferentes fases da doença: na fase inicial cujo diagnóstico era 

de pênfigo foliáceo, e no estágio de evolução para a variante herpetiforme.  

 

 

4.5  Técnica de imuno-histoquímica  

 

Para a demonstração da expressão de IL-31, IL-31RA, IL-4, IL-17, e TNFα nos 

espécimes de pacientes com PH e nos grupos controle foi utilizada a técnica de IH. Todos 

os anticorpos utilizados têm padrão de marcação predominantemente citoplasmático, com 

exceção do IL-31RA, que tem expressão predominantemente membranosa. 

Cortes histológicos de quatro µm de espessura foram obtidos a partir de material 

embebido em parafina e colhidos em lâminas previamente preparadas com solução 

adesiva de 3 amino-propyltriethoxy-silane (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO/USA, 
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cód. A3648) a 2%. A seguir, os cortes histológicos foram desparafinizados em dois 

banhos de xilol de 20 e 10 minutos, respectivamente, em temperatura ambiente. Na 

sequência, os espécimes foram hidratados em bateria decrescente de etanol (100%, 

95% e 70%) e lavagem em água corrente por cinco minutos.  

O bloqueio de peroxidase endógena foi feito em câmara escura com três 

incubações em água oxigenada 3% por 10 minutos cada.  

Posteriormente, as lâminas foram lavadas em água corrente durante cinco 

minutos e submetidas a tratamento para exposição dos sítios antigênicos em calor 

úmido, em banho maria a 95ºC. As lâminas foram colocadas na solução Target Retrieval 

Solution pH 9,0 (cód. S2367, DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA) ou na solução 

Target Retrieval Solution (cód. S1699, DakoCytomation) dependendo do anticorpo 

utilizado (Quadro 2). 

As lâminas foram lavadas em água corrente e água destilada por cinco minutos 

cada e submersas em solução salina tamponada (PBS) pH 7.4. 

A seguir, foi feito o bloqueio de proteínas inespecíficas do tecido com incubação 

em solução de leite desnatado (Molico, Nestlé) a 10% durante 30 minutos à 

temperatura ambiente. 

As lâminas foram incubadas com os anticorpos primários (Quadro 2) diluídos em 

BSA fração V (SERVA. 1930) 1%, acrescida de azida sódica 0,1% em tampão PBS pH 

7.4, “over-night” a 4ºC.  
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Quadro 2: Relação e especificações dos anticorpos primários utilizados na 
avaliação dos espécimes de pele de pacientes de pênfigo herpetiforme, pênfigo 
foliáceo, pênfigo vulgar e nas peles sãs  

Anticorpo Diluição Código Marca Recuperação 

Antigênica 

Sistema de 
Detecção 

Controle 
positivo 

IL-4 1:10 AF-204-NA R&D 
Systems 

Banho Maria 95°C 
20’ (S2367) 

N-Histofine Pele 

IL-17 1:20 AF-317-NA R&D 
Systems 

Banho Maria 95°C 
20’  (S2367) 

LSAB Tonsila 

IL-31 1:80 Ab102750 Abcam Banho Maria 95°C 
20’  (S1699) 

Novolink Pulmão 

IL-31RA 1:60 AF-2769 R&D 
Systems 

Banho Maria 95°C 
25’ (S1699)  

LSAB Pulmão 

TNFα 1:500 Ab9635 Abcam Banho Maria 95°C 
20’  (S1699) 

Novolink Amígdala 

IL-4:  interleucina-4; IL-17: interleucina-17; IL-31: interleucina-31; IL-31RA: IL-31 receptor alpha; 
TNFα: Tumor necrosis factor alpha. 

 

Após o procedimento de lavagem das lâminas por duas vezes em tampão PBS 

pH 7.4 durante cinco minutos cada, procedeu-se à incubação com o anticorpo pós-

primário (Novolink Max Polymer Detection System, cód. K0690, Leica Microsystems, 

Newcastle Upon Tine, UK), em câmara úmida durante 30 minutos a temperatura 

ambiente. De maneira semelhante, as lâminas em que foi usado o sistema LSAB (cód. 

K0690, Dakocytomation) foram incubadas com o link biotinilado por 30 minutos a 37°C.  

A seguir, as lâminas foram lavadas em tampão PBS pH 7.4, por duas vezes, 

durante cinco minutos cada e incubadas com o polímero (Novolink Max Polymer 

Detection System, cód. RE7280-K, Leica Microsystems, Newcastle Upon Tine, UK), em 

câmara úmida durante 30 minutos a temperatura ambiente. As demais lâminas foram 

incubadas com a streptavidina-HRP do sistema LSAB, por 30 minutos a 37°C.  

Para a identificação de IL-4 foi utilizado outro sistema de visualização, chamado 

N-Histofine Simple Stain Max Polymer anti-goat (cód. 414161F, Nichirei Biosciences, 



  Métodos  33 
 

 

Tokyo, Japan). Esse sistema é constituído de um único reagente (polímero), com o qual 

as lâminas foram incubadas por 30 minutos a temperatura ambiente. 

A seguir, os sítios de ligações foram revelados com solução cromógena de 

diaminobenzidina (3,3´-diaminobenzidine, SIGMA Chemical Co., St. Louis, MO/USA, 

cód. D5637) 0,03% acrescida de 1,2 ml de água oxigenada 3%. 

As lâminas foram lavadas em água corrente por cinco minutos, contracoradas 

com Hematoxilina de Carazzi por 20 segundos, e posteriormente foram lavadas em 

água corrente, e secas à temperatura ambiente. 

A montagem das lâminas foi feita com resina Permount (FISHER Scientific, Fair 

Lawn, NJ/USA, cód. SP15-100). 

As reações IH foram realizadas no Laboratório do Instituto de Medicina Tropical 

- LIM 56, do Departamento de Dermatologia da FMUSP, sob a supervisão da Profa. Dra. 

Mirian Nacagami Sotto.  

 

 

4.6  Análise de imagem e quantificação das marcações IH 

 

Após coradas, as lâminas foram escaneadas utilizando-se o escâner de lâminas 

Pannoramic Scan – 3Dhistech (3DHistech Ltd., Budapest,Hungary). As lâminas 

digitalizadas foram exportadas em formato .TIFF e convertidas para .JPG com máxima 

qualidade, e posteriormente submetidas a análise quantitativa da expressão dos 

marcadores em estudo e medida do comprimento da membrana basal da epiderme 

acometida. Para as análises de imagem foi utilizado o programa Image-Pro Plus, versão 

4.5.0.29 para Windows (Media Cybernetics Inc., Bethesda, Maryland, USA) (29). Para 

cada espécime, foram avaliadas duas regiões individualmente: epiderme e derme 

superficial, esta última caracterizada pela área de derme imediatamente abaixo da 
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membrana basal e constituída por tecido conjuntivo mais frouxo, com profundidade 

aproximada de 500μm abaixo das cristas epidérmicas. 

A expressão no citoplasma e membranas celulares de IL-31, IL-31RA, IL-4, IL-17 

e TNFα na epiderme e derme superficial foi calculada determinando-se a área de 

interesse no software e identificação das áreas positivamente marcadas, através de um 

espectro de cor pré-definido por um patologista com experiência neste tipo de análise e 

aplicado a todas as imagens. Em cada área de interesse foi obtida a área positiva e a 

densidade ótica integrada (IOD - Integrated Optic Density) - produto da densidade de 

cor (DMC) pela área positiva (em µm2). Dividimos o IOD pela área positiva para obter a 

DMC, que varia numa escala de 0 a 255 (na qual 0 corresponde ao preto e 255 ao 

branco). Posteriormente, afim de distribuir área e cor em uma mesma escala, obtivemos 

os resultados inversos da DMC multiplicada pela área positiva. A expressão dos 

marcadores medidos na derme superficial foram normalizados pela área total e 

expressos como porcentagem de área marcada em µm2/µm2. As marcações da 

epiderme foram normalizadas tanto pela área total (µm2/µm2) quanto pelo comprimido 

da membrana basal (µm2/µm). Como ambos os resultados estatísticos foram 

semelhantes para todos os marcadores, o parâmetro escolhido para descrevermos os 

resultados dos marcadores epidérmicos foi a porcentagem de área marcada, em 

µm2/µm2. Esses índices de expressão levam em consideração a intensidade da cor e a 

área corada.  



  Métodos  35 
 

 

4.7  Fluxograma do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AP: anatomopatológico; CAPPesq: Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa; CS: controles 
com pele sã; DBAI: dermatoses bolhosas autoimunes; HCFMUSP: Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo; HD: hipótese diagnóstica; IF: imunofluorescência; 
IgE: imunoglobulina E; INFγ: interferon gama;  IL-4: interleucina-4; IL-17:  interleucina-17; IL-31: interleucina-31; 
IL-31RA: IL-31 receptor alpha; PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar; TNFα: Tumor 
necrosis factor alpha.  

 

 

  

 HD de PH 2008 a 2018: 
36 pacientes 
11 excluídos  

FRAGMENTOS DE 
PELES SÃS PÓS-

MAMOPLASTIA OU 
ABDOMINOPLASTIA 

HCFMUSP 
CAPPesq 

Ambulatório 
DBAI 

PH  
25 pacientes 

PF 
14 pacientes 

PV 
15 pacientes 

 Julho/2016: submissão e 
aprovação 

CS 
10 pacientes 

Dosagem de IgE total 
Contagem de Eosinófilos 

no sangue periférico 
 

Imuno-histoquímica 
IL-31;  IL-31RA; IL-4; IL-17, TNFα.  

Avaliação AP e IF 
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4.8  Análise estatística 

 

Os dados foram armazenados e organizados no software Excel® for Windows. 

Foram calculados a média e o desvio-padrão das variáveis demográficas, da 

escala VAS de avaliação do prurido, dos níveis séricos de eosinófilos e de IgE. 

Os dados categóricos foram descritos pela sua frequência de ocorrência e pela 

sua respectiva proporção (%). Quando submetidos à inferência na comparação de 

grupos, foram utilizados os testes qui-quadrado.  

Para analisar a semelhança entre os grupos para sexo e idade, utilizamos o 

qui-quadrado e o teste T não paramétrico, respectivamente.  

A comparação da população de células imunomarcadas para IL-31, IL-31RA, 

IL-4, IL-17, e TNFα nos grupos avaliados (PH, PF, PV e CS) foi realizada através de 

teste estatístico não-paramétrico de Mann-Whitney.   

Para análise da correlação entre variáveis contínuas, foi utilizado o teste de 

correlação de Spearman.  

Os testes estatísticos foram realizados utilizando-se o programa “GraphPadPrism” 

versão 8.0 para Mac (GraphPad software, San Diego, CA, USA). O nível de significância 

considerado foi de 5% (p ≤ 0,05).  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1  Análise das variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais  

 

Os 36 prontuários e os resultados dos exames imuno e histopatológicos de todos 

os pacientes com diagnóstico de PH acompanhados no período de janeiro de 2008 a 

dezembro de 2018 no ambulatório de DBAI do Departamento de Dermatologia do 

HCFMUSP foram revisados, e 25 (69,4%) deles se adequaram aos critérios de inclusão 

do estudo.  

 

5.1.1  Dados demográficos e clínicos dos pacientes com PH 

 

Dos 25 pacientes com PH incluídos no estudo, 19 (76%) eram do gênero 

feminino e 6 (24%) do gênero masculino, com idades variando entre 16 e 79 anos (média 

51,28 anos). Houve predomínio de indivíduos brancos (n=23; 92% do total) em relação 

aos pardos (n=1; 4% do total) e aos negros (n=1; 4% do total) (Tabela 2). 

Do total de 25 pacientes, o PH iniciou-se e manteve-se como diagnóstico isolado 

em 12% (n=3); associou-se a PF em 56% (n=14 pacientes, sendo 1 precedendo o PF, 

5 com início concomitante ao PF, e 8 durante uma recidiva bolhosa); e associou-se a PV 

em 24% (n=6, sendo 2 de início concomitante e 4 durante a recidiva bolhosa do PV 

clássico). Dois pacientes (8%) evoluíram com mudança de padrão fenotípico e 

histopatológico de PV para PF (epitope spreading), e o PH desenvolveu-se 

simultaneamente à mudança do curso evolutivo para PF.  
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Tabela 2: Dados demográficos dos pacientes com pênfigo herpetiforme, pênfigo 
foliáceo e pênfigo vulgar  

 
PH PF PV 

MÉDIA DP MÉDIA DP MÉDIA DP 

IDADE 
(anos) 

51,28  
(16-79) 

21,09 53,85 
(26-73) 

15,43 44,93 
(30-69) 

10,86 

 N % N % N % 

GÊNERO 25 100,0% 14 100,0% 15 100,0% 

F 19 76,0% 6 42,9% 8 53,3% 

M 6 24,0% 8 57,1% 7 46,7% 

COR 25 100,0% 14 100,0% 15 100,0% 

BR 23 92,0% 12 85,7% 14 93,3% 

NE 1 4,0% 1 7,1% 0 0,0% 

PD 1 4,0% 1 7,1% 1 6,7% 

BR: pele branca; DP: desvio padrão; F: feminino; M: masculino; N: número de casos; NE: pele negra; 
PD: pardos; PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar. 

 

 

Clinicamente, todos os pacientes manifestaram prurido e placas eritêmato-

edematosas circinadas, com ou sem vesículas com distribuição herpetiforme, 

principalmente no abdome e membros proximais. Acometimento mucoso foi observado 

em 5 pacientes (20%), diagnosticados como PV. Destes, 5/5 apresentaram 

envolvimento oral, e 1/5 apresentou acometimento esofágico concomitante. Um dos 

pacientes com diagnóstico de PV (PH1, do anexo 1) não apresentou mais lesões 

mucosas após desencadeamento da variante herpetiforme. 

Todos os pacientes necessitaram de terapia sistêmica.  A droga mais utilizada 

foi a prednisona, e os tratamentos de cada caso encontram-se detalhados no Anexo 2. 

Rituximabe foi utilizado e induziu remissão completa em um paciente (PH6), refratário a 

prednisona sistêmica, micofenolato de mofetila, azatioprina e doxiciclina. 
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Para descrever a evolução e resposta ao tratamento até o final deste estudo, os 

pacientes com PH foram classificados de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

consenso sobre tratamento dos pênfigos (144): (1) Controle da doença (parada no 

surgimento de novas lesões pelo período mínimo de 2 semanas e início da cicatrização 

das lesões antigas, em resposta ao início do tratamento); (2) Remissão completa sem 

terapia (ausência de novas lesões em indivíduo sem tratamento por pelo menos 2 

meses); (3) Remissão completa com terapia (ausência de lesões, porém com paciente 

em terapia mínima: prednisona < 10mg/dia ou outra opção de ação sistêmica); 

(4) Remissão parcial sem terapia (lesões transientes em paciente sem tratamento); 

(5) Remissão parcial com terapia (poucas lesões em uso de terapia sistêmica);  

(6) Remissão parcial com terapia mínima (tratamento tópico ou < 10mg/dia de prednisona); 

e (7) recidiva (surgimento de 3 ou mais lesões que não desaparecem dentro de 

1 semana; ou definida pela extensão de lesões já estabelecidas nos pacientes que 

tenham atingido controle da doença); (8) Falha ou resistência terapêutica (surgimento 

de novas lesões, manutenção da extensão ou não cicatrização das lesões antigas, 

apensar de terapia por pelo menos 3 semanas com prednisona 1,5 mg/kg/dia ou 

equivalente, com ou sem um dos agentes imunossupressores por 12 semanas – 

ciclofosfamida, azatiprina, metotrexato ou micofenolato de mofetila). Segundo a tabela 3, 

40% dos pacientes com PH (10/25) encontravam-se em remissão parcial com terapia, 

20% (5/25) em remissão parcial com terapia mínima, 16% (4/25) resistentes ao 

tratamento, 12% (3/25) em remissão completa com terapia e 12% (3/25) em remissão 

completa sem terapia, no momento final do presente estudo.  
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Tabela 3: Classificação evolutiva dos pacientes com pênfigo herpetiforme no 
momento final do presente estudo.  

CLASSIFICAÇÃO EVOLUTIVA N % Δt (anos) 

 25 100,0%  

1) Controle 0 0,0% NA 

2) Remissão completa sem terapia 3 12,0% 6,33 (2-9) 

3) Remissão completa com terapia 3 12,0% 2 (1-3) 

4) Remissão parcial sem terapia 0 0,0% NA 

5) Remissão parcial com terapia 10 40,0% 3,2 (1-8) 

6) Remissão parcial com terapia minima 5 20,0% 3,4 (1-9) 

7) Recaída 0 0,0% NA 

8) Falha/resistência ao tratamento 4 16,0% 4,75 (2-9) 

TOTAL 25 100,0% 3,72(1-9) 

N: número de casos; NA: não se aplica; Δt: Tempo médio de seguimento dos pacientes no ambulatório de 
DBAI do HCFMUSP até o momento final do estudo. 
 

5.1.2  Dados imunohistopatológicos dos pacientes com PH 

 

O exame histopatológico da pele de todos os pacientes com PH foi realizado e 

revisto por um dermatologista e um dermatopatologista experiente. Observou-se EE em 

100% das amostras, e acantólise em 17 (68%) (Tabela 4). Destas, 6/17 (35,3%) exibiram 

clivagem intraespinhosa média, 4/17 (23,5%) clivagem suprabasal, 3/17 (17,6%) clivagem 

intraespinhosa baixa, 2/17 (11,7%) clivagem subcórnea, 1/17 (5,9%) clivagem 

intragranulosa e 1/17 (5,9%) clivagem intraespinhosa alta. A maioria dos pacientes 

apresentava acantólise leve e focal (9/17, 52,9%) ou moderada (5/17, 29,4%). Acantólise 

exuberante foi vista em apenas 3 casos, todos de clivagem suprabasal (Anexo 1).   

À IFD foram encontrados depósitos fluorescentes intraepidérmicos intercelulares 

de IgG em 100% (25/25) e de C3 em 88% (22/25) dos casos. Na ZMB, houve depósito de 

IgG (1/25 – 4%), C3 (1/25 – 4%), IgM (1/25 – 4%) e IgA (1/25 – 4%) nas amostras.  
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A positividade da IFI foi de 96% (24 pacientes), com títulos variando de 1:40 até 

1:5120.  

 
Tabela 4: Achados histopatológicos e de imunofluorescência dos pacientes com 
pênfigo herpetiforme  

 N % 

HISTOPATOLÓGICO 25 100,0% 

ESPONGIOSE EOSINOFÍLICA 25 100,0% 

ACANTÓLISE 17 68,0% 

Subcórnea 2/17 11,7% 

Intragranulosa 1/17 5,9% 

IE alta 1/17 5,9% 

IE média 6/17 35,3% 

IE baixa 3/17 17,6% 

Suprabasal 4/17 23,5% 

IFD 25 100,0% 

IgG 
 

25 E 
1 ZMB 

 
100,0% 

4,0% 

C3 
 

22 E 
1 ZMB 

88,0% 
4,0% 

IgA 
 

1 ZMB 4,0% 

IgM 1 ZMB 4,0% 

IFI 25 100,0% 

Neg 1 4,0% 

1/40 3 12,0% 

1/160 7 28,0% 

1/320 6 24,0% 

1/640 3 12,0% 

1/1280 1 4,0% 

1/2560 3 12,0% 

1/5120 1 4,0% 

C3: complemento 3; E: epiderme; IE: intraepidérmica; IFD: imunofluorescência direta; IFI: imunofluorescência 
indireta; IgA: imunoglobulina A; IgG: imunoglobulina G; IgM: imunoglobulina M; N: número de casos; 
NE: não especificada; Neg: negativo; ZMB: zona de membrana basal.  
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5.1.3  Dados demográficos dos controles com PF e PV  

 

Dos 14 casos de PF incluídos no estudo, 42,9% (6/14) eram mulheres e 57,1% 

(8/14) eram homens, com média de idade de 53,8 anos (intervalo de 26 a 73 anos). 

A maioria se denominou de pele branca (12/14 – 85,7%), 1 (7,1%) de pele negra e 

1 (7,1%) pardo – Tabela 2.  

Dentre os 15 casos de PV, a razão feminino: masculino foi de 8:7 (53,3% de 

mulheres e 46,7% de homens), com idade variando de 30 a 69 anos (média de 44,93 

anos). O predomínio foi de pele branca (14/15 – 93,3%) sobre 1 pele parda (6,7%) e 

pele negra (nenhum paciente) – Tabela 2.  

A análise estatística assegurou que cada um dos grupos de comparação PF e 

PV era semelhante ao grupo de PH considerando idade (p = 0,91 para PF e p = 0,33 

para PV) e gênero dos indivíduos (p = 0,073 para PF e p = 0,16 para PV). 

 

5.1.4  Avaliação do prurido nos pacientes com PH e nos grupos de PF e PV  

 

Vinte e quatro pacientes com PH, 14 PF e 13 PV foram questionados quanto à 

presença de prurido. O caso PH4 (Anexo 1) foi considerado inapto a responder e 

excluído dessa avaliação por apresentar quadro demencial considerável. Dois casos de 

PV não responderam ao questionamento. A frequência do sintoma foi de 100% no  PH 

(24/24), 71,4% no PF (10/14), e 69,2% no PV (9/13). 

Para comparação entre os grupos, utilizou-se a intensidade referida do prurido 

mensurada pela escala VAS, com valores de 0 (mínimo) a 10 (máximo) atribuídos pelos 

próprios pacientes. No PH, a média de intensidade do prurido foi de 7,71 (mínimo de 2 

e máximo de 10), com desvio padrão de 1,73.  Para o PF, a média foi de 2,57 (0 a 8), e 

desvio padrão de 2,59. Já no PV, os pacientes tiveram uma média de 1,77 (mínimo de 

0 e máximo de 4), com desvio padrão de 1,48 (Tabela 5). 
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Tabela 5: Médias e desvios-padrão da intensidade do prurido e das dosagens de 
IgE sérica e eosinófilos sanguíneos dos pacientes com pênfigo herpetiforme, 
pênfigo foliáceo e pênfigo vulgar  

 PH PF PV 

 MÉDIA DP MÉDIA DP MÉDIA DP 

Prurido (VAS) 7,71 1,73 2,57 2,59 1,77 1,48 

Eosinófilos (/mm3) 376,28 384,50 126,43 118,82 91,33 202,20 

IgE (UI/mL) 362,26 393,46 346,85 491,06 91,05 154,02 

DP: desvio padrão; IgE: imunoglobulina E; PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo 
vulgar; VAS: escala analógica visual.  

 

 

A análise estatística demonstrou que a intensidade do prurido foi significativamente 

superior no grupo do PH em relação ao PF (p < 0,0001) e ao PV (p < 0,0001) 

(Figura 11). 

 

 
Figura 11: Comparação da intensidade referida do prurido entre os pacientes com 
pênfigo herpetiforme e os grupos com pênfigo foliáceo e pênfigo vulgar, através 
da VAS.  PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar; VAS – 

escala analógica visual; As linhas representam a mediana com o intervalo interquartil. 

**** p< 0,0001 



Resultados  

 

44 

5.1.5   Avaliação da contagem de eosinófilos no sangue dos pacientes 

com PH e nos grupos de PF e PV 

 

Todos os pacientes com PH, PF e PV apresentaram  níveis sanguíneos de 

eosinófilos medidos.  

Observou-se eosinofilia (eosinófilos > 500/mm3) em 6 (24%) pacientes com PH, 

com uma contagem média de 367,28 eosinófilos por mm3 e desvio padrão de 384,50. 

No PF, a média foi de 126,43 eosinófilos por mm3, com desvio padrão de 118,82, e 

nenhum registro de eosinofilia no sangue periférico. Já no grupo de PV, 1 caso cursou 

com eosinofilia (6,7%), a média de eosinófilos por mm3 foi de 91,33 e o desvio padrão 

de 202,20 (Tabela 5). 

A diferença entre a contagem sérica de eosinófilos foi estatisticamente 

significante entre PH e PF (p = 0,0097) e entre PH e PV (p < 0,0001) (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Comparação entre a contagem sanguínea de eosinófilos nos pacientes 
com pênfigo herpetiforme, e nos grupos de pênfigo foliáceo e pênfigo vulgar.  
PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar. As linhas 

representam a mediana com o intervalo interquartil. ** p < 0,01; **** p< 0,0001 
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5.1.6 Avaliação dos níveis séricos de IgE nos pacientes com PH e nos 

grupos de PF e PV   

 

Os níveis séricos de IgE foram avaliados em 19 casos de PH, 10 de PF e 13 de 

PV, e estavam aumentados (> 100 UI/mL) em 73,7% (14/19) dos casos de PH, em 60% 

(6/10) dos casos de PF e em 23,1% (3/13) dos casos de PV. A média foi de 362,26 

(desvio padrão 393,46) no PH, 346,85 (desvio padrão 491,06) no PF, e 91,05 (desvio 

padrão 154,02) no PV (Tabela 5). 

Os níveis séricos de IgE nos doentes com  PH foram semelhantes aos de PF 

(p = 0,3716) e superiores aos de PV (p= 0,0012) (Figura 13). 

 

 

Figura 13: Comparação dos níveis séricos de IgE entre os pacientes com pênfigo 
herpetiforme, e os casos de pênfigo foliáceo e pênfigo vulgar. IgE:  imunoglobulina E; 

PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar. As linhas 

representam a mediana com o intervalo interquartil. ** p< 0,01 
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Quadro 3: Resumo dos resultados na comparação da intensidade do prurido, da 
contagem sanguínea de eosinófilos, e dos níveis séricos de IgE entre os pacientes 
com pênfigo herpetiforme e aqueles com pênfigo foliáceo e pênfigo vulgar  

 
IgE: imunoglobulina E; PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar; VAS: escala 
analógica visual.  

 

5.2  Avaliação pela técnica de imuno-histoquímica 

 

Foram analisadas as marcações epidérmicas e dérmicas com os anticorpos anti-

IL-31, anti-IL-31RA, anti-IL-4, anti-IL17 e anti-TNFα na pele dos pacientes com PH, e 

nos grupos controle (PF, PV e CS). Para as análises estatísticas, comparou-se a 

expressão dos marcadores no PH com cada grupo controle individualmente, aferida 

como porcentagem de área marcada, em µm2/µm2.  

Considerando cada marcador e cada região estudada, foram excluídos os 

espécimes que não configuravam amostras representativas e/ou que continham 

artefatos impeditivos da análise.  

 

5.2.1  Análise da expressão cutânea da IL-31 

 

As amostras de 8 CS, 13 pacientes com PF, 15 com PV e 25 com PH foram 

representativas para análise da IL-31 tanto na epiderme quanto na derme superficial. 

A expressão da IL-31 foi significativamente maior no PH em comparação ao PF 

na epiderme (p = 0,0045) e na derme (p = 0,0196), e ao PV na epiderme (p = 0,0404).  

Intensidade do prurido (VAS) 
• A intensidade média referida do prurido foi maior no PH em relação ao PF e ao PV; 
 
Eosinófilos: 
• A contagem de eosinófilos no sangue periférico dos pacientes foi maior no PH em 

relação ao PF e ao PV; 
 
IgE: 
• Os níveis séricos de IgE foram superiores no PH em relação ao PV; 
• Os níveis séricos de IgE foram semelhantes no PH e no PF.  
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Não houve diferença estatística entre sua expressão dérmica nos pacientes com PH e 

naqueles com PV (p = 0,1254), assim como foi semelhante aos CS em ambas as regiões 

(p = 0,0548 para epiderme e p = 0,0812 para derme) (Figuras 14 e 15).  

 

Figura 14: Imuno-histoquímica com anti-IL-31 nas peles sãs e na pele dos 
pacientes com pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar e pênfigo herpetiforme (padrão de 
marcação citoplasmático, x400). CS: controles com pele sã; IL-31: interleucina 31; 

PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar 
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Figura 15: Comparação entre a expressão de IL-31 na pele dos pacientes com 
pênfigo herpetiforme, e nas peles sãs e de pacientes com pênfigo foliáceo e 
pênfigo vulgar. CS: controles com pele sã; IL-31: interleucina-31; N: número de casos; 

PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar. As linhas 

representam a mediana com o intervalo interquartil. * p < 0,05; ** p< 0,01 
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5.2.2  Análise da expressão cutânea do IL31-RA 

 

Para avaliação da expressão cutânea do IL-31RA, todas as amostras foram 

representativas (10 CS, 14 PF, 15 PV e 25 PH), e os resultados estão expressos nas 

figuras 16 e 17. 

A expressão epidérmica e dérmica de IL-31RA foi significativamente maior no PH 

em relação a todos os grupos: CS (p< 0,0001 para epiderme e derme), PF (p= 0,0002 

para epiderme e derme), e PV (p = 0,0433 para epiderme e p = 0,0090 para derme).  
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Figura 16: Imuno-histoquímica com anti-IL-31RA nas peles sãs e na pele dos 
pacientes com pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar e pênfigo herpetiforme (padrão 
de expressão membranoso, x400). CS: controles com pele sã; IL-31RA: IL-31 receptor 

alpha; PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar 
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Figura 17: Comparação entre a expressão de IL-31RA na pele dos pacientes 
com pênfigo herpetiforme, e nas peles sãs e de pacientes com pênfigo foliáceo 
e pênfigo vulgar. CS:  controles com pele sã; IL-31RA: IL-31 receptor alpha; 

N: número de casos; PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar. 

As linhas representam a mediana com o intervalo interquartil.  *p < 0,05; **p < 0,01; 

***p < 0,001; ****p < 0,0001 
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5.2.3  Análise da expressão cutânea de IL-31 e IL-31RA em fases 

evolutivas distintas nos pacientes com PH 

 

Foram avaliados quanto à expressão cutânea de IL-31 e IL-31RA 4 pacientes 

que dispunham de 2 espécimes de pele colhidos em momentos distintos de evolução 

do pênfigo: um fragmento colhido  durante fase de pênfigo foliáceo não herpetiforme, e 

um fragmento de biópsia realizada após evolução para PH.  

Os resultados mostraram aumento significativo da marcação epidérmica do 

receptor IL-31RA após evolução para PH (p = 0,0286), e semelhança na sua expressão 

dérmica em ambas as fases da doença (p = 0,1143). Também não houve diferença 

estatística na expressão de IL-31 na epiderme (p = 0,3429) ou na derme (p = 0,6857) 

nos dois estágios evolutivos (Figura 18).   
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Figura 18: Análise da expressão cutânea de IL-31 e de IL-31 RA em fases 
evolutivas distintas de 4 pacientes com pênfigo herpetiforme. IL-31: interleucina-31; 

IL-31RA: IL-31 receptor alpha; N: número de casos; PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo 

herpetiforme;. As linhas representam a mediana com o intervalo interquartil.  *p < 0,05 
 

5.2.4  Análise da expressão cutânea da IL-4 

 

Analisaram-se  as amostras representativas de 10 CS, 13 PF , 15 PV  e 25 PH.  

A expressão de IL-4 cutânea foi significativamente maior nos pacientes com PH 

quando comparada à epiderme (p = 0,0004) e à derme (p = 0,0029) do PF, e também à 

epiderme dos pacientes com PV (p = 0,0138). Não houve diferença estatística na 

comparação com os CS (p= 0,8435 para epiderme, e p= 0,0645 para derme) ou com a 

marcação dérmica no PV (p = 0,2013), conforme ilustrado nas figuras 19 e 20.  
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Figura 19: Imuno-histoquímica com anti-IL-4 nas peles sãs e na pele dos pacientes 
com pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar e pênfigo herpetiforme (padrão de marcação 
citoplasmático, x400). CS: controles com pele sã; IL-4: interleucina-4; PF: pênfigo 

foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar 
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Figura 20: Comparação entre a expressão de IL-4 na pele dos pacientes com 
pênfigo herpetiforme, e nas peles sãs e de pacientes com pênfigo foliáceo e 
pênfigo vulgar. CS: controles com pele sã; IL-4: interleucina-4; N: número de casos; 

PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar. As linhas 

representam a mediana com o intervalo interquartil. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
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5.2.5  Análise da expressão cutânea da IL-17 

 

Todos os espécimes foram representativos para a análise da marcação de IL-17 

na pele (10 CS, 14 PF, 15 PV e 25 PH). 

Consoante as Figuras 21 e 22, observou-se maior expressão de IL-17 na 

epiderme dos pacientes com PH em relação ao PF (p = 0,0025) e ao PV (p = 0,0052).  

A estatística não foi relevante na comparação com a epiderme dos CS (p = 0,8435) ou 

com a derme de todos os grupos (CS: p = 0,3771; PF: p = 0,6750; PV: p = 0,6788). 
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Figura 21: Imuno-histoquímica com anti-IL-17 nas peles sãs e na pele dos 
pacientes com pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar e pênfigo herpetiforme (padrão de 
marcação citoplasmático, x400). CS: controles com pele sã; IL-17: interleucina-17; 

PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar 
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Figura 22: Comparação entre a expressão de IL-17 na pele dos pacientes com 
pênfigo herpetiforme, e nas peles sãs e de pacientes com pênfigo foliáceo e 
pênfigo vulgar. CS: controles com pele sã; IL-17: interleucina-17; N: número de casos; 

PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar. As linhas 

representam a mediana com o intervalo interquartil.  **p< 0,01 
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5.2.6  Análise da expressão cutânea do TNFα 

 

Avaliaram-se todas as amostras de pele do estudo (10 CS, 14 PF, 15 PV e 25 PH) 

quanto à marcação de TNFα, e os resultados estão representados nas figuras 23 e 24.  

A expressão do TNFα foi superior na epiderme do PH comparada ao PF 

(p = 0,0008), porém não houve diferença estatística nas demais comparações 

considerando-se expressão epidérmica (CS: p = 0,6275; PV: p = 0,0997) ou dérmica 

(CS: p = 0,6022; PF: p = 0,0583; PV: p = 0,6788). 
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Figura 23: Imuno-histoquímica com anti-TNFα nas peles sãs e na pele dos 
pacientes com pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar e pênfigo herpetiforme (padrão de 
marcação citoplasmático, x400). CS: controles com pele sã; PF: pênfigo foliáceo; 

PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar; TNFα: tumor necrosis factor alpha 
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Figura 24: Comparação entre a expressão de TNFα na pele dos pacientes com 
pênfigo herpetiforme, e nas peles sãs e de pacientes com pênfigo foliáceo e 
pênfigo vulgar. CS: controles com pele sã; N: número de casos; PF: pênfigo foliáceo; 

PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar; TNFα: tumor necrosis factor alpha. 

As linhas representam a mediana com o intervalo interquartil. *** p< 0,001 
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Quadro 4: Resumo dos resultados com significância estatística na comparação 
da expressão de IL-31, IL-31RA, IL-4, IL-17 e TNFα na pele de doentes com pênfigo 
herpetiforme e nas peles sãs e de doentes com pênfigo foliáceo e pênfigo vulgar 

 
CS: controles com pele sã; IL-4: interleucina-4; IL-17:  interleucina-17; IL-31: interleucina-31; IL-31RA: IL-
31 receptor alpha; PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar; TNFα: tumor necrosis 
factor alpha. 
 

 

5.3  Análises de correlação considerando as variáveis clínicas e 

laboratoriais entre si, e comparadas à expressão cutânea de 

IL-31 e IL-31 RA nos pacientes com pênfigo herpetiforme 

 

Testes de correlação foram aplicados entre a expressão epidérmica e dérmica 

da IL-31 e do seu receptor IL-31RA e as seguintes variáveis clínicas e laboratoriais, 

individualmente: 1- intensidade do prurido medida através do VAS; 2- contagem de 

eosinófilos no sangue; 3- níveis séricos de IgE; e 4- títulos de autoanticorpos circulantes 

ao exame de IFI. Não foi encontrada nenhuma correlação significativa.  

IL-31: 
• A expressão epidérmica e dérmica foi maior no PH em relação ao PF; 
• A expressão epidérmica foi maior no PH em relação ao PV; 
 
IL-31 RA: 
• A expressão epidérmica e dérmica foi maior no PH em relação a todos os 

grupos de comparação: CS, PF e PV;  
 
IL-4: 
• A expressão epidérmica e dérmica foi maior no PH em relação ao PF; 
• A expressão epidérmica foi maior no PH em relação ao PV; 
 
IL-17 
• A expressão epidérmica foi maior no PH em relação ao PF e ao PV; 
 
TNFα 
• A expressão epidérmica foi maior no PH em relação ao PF.  
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Ao testar as variáveis clínicas e laboratoriais entre si, observou-se correlação 

positiva apenas entre o VAS e os eosinófilos sanguíneos (r = 0,5650; p= 0,0040), 

conforme figura 25 abaixo.  

 

 

Figura 25: (A) Correlação positiva entre contagem sanguínea de eosinófilos e 
intensidade do prurido (VAS) nos pacientes com pênfigo herpetiforme. 
(B) Ausência de correlação entre contagem sanguínea de eosinófilos e níveis 
séricos de IgE nos pacientes com pênfigo herpetiforme. IgE: imungoglobulina E; 

r: coeficiente de correlação de Spearman; VAS: escala analógica visual; ** p< 0,01 
 

 

5.4  Análises de correlação entre as expressões cutâneas dos 

marcadores IH no pênfigo herpetiforme 

 

5.4.1  Análise de correlação entre a expressão cutânea de IL-4, e as 

expressões de IL-31 e IL-31RA no pênfigo herpetiforme 

 

A análise estatística evidenciou correlação positiva entre a expressão de IL-4 e 

de IL31-RA, tanto na epiderme (r = 0,5800; p= 0,0024) quanto na derme (r = 0,4877; 

p = 0,0134) dos pacientes com PH. Os resultados não foram significativos ao comparar 

as marcações de IL-4 e de IL-31 em nenhuma das regiões estudadas (p = 0,9041 para 

epiderme, e p = 0,2326 para derme) (Figura 26). 
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5.4.2  Análise da correlação entre a expressão cutânea de IL-17, e as 

expressões de IL-31 e IL-31RA no pênfigo herpetiforme 

 

Houve correlação positiva entre as marcações de IL-17 e do receptor IL-31RA 

na epiderme (r = 0,5954 e p= 0,0017) e na derme (r = 0,5523 e p= 0,0042) do PH 

(Figura 26). A expressão de IL-17 não correlacionou-se com a de IL-31 no mesmo grupo 

(epiderme: p = 0,1473; derme: p = 0,1227). 

 

5.4.3  Análise da correlação entre a expressão cutânea de TNFα, e as 

expressões de IL-31 e IL-31RA no pênfigo herpetiforme 

 

Na epiderme do PH, a expressão de TNFα correlacionou-se positivamente com 

a de IL-31RA (r = 0,4454 e p= 0,025), mas não na derme (p = 0,1454) – figura 26. 

Também não observou-se correlação entre as marcações de TNFα e IL-31 (p =  0,2053 

para epiderme e p = 0,1161 para derme). 
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Figura 26: Análises de correlação entre as expressões de IL-4, IL-17 e TNFα, e a 
expressão de IL-31RA na pele dos pacientes com pênfigo herpetiforme. 
IL-4: interleucina-4; IL-17: interleucina-17; IL-31: interleucina-31; IL-31RA: IL-31 receptor 

alpha; r: coeficiente de correlação de Spearman; TNFα: tumor necrosis factor alpha. 

*p< 0,05; ** p< 0,01 
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Quadro 5: Resumo das análises de correlação das variáveis clínicas, laboratoriais 
e de imuno-histoquímica dos pacientes com pênfigo herpetiforme  

 
IFI: imunofluorescência indireta; IgE: imunoglobulina E; IL-4: interleucina-4; IL-17:  interleucina-17; IL-31: 
interleucina-31; IL-31RA: IL-31 receptor alpha; PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo 
vulgar; TNFα: tumor necrosis factor alpha; VAS: escala analógica visual. 

 

 

Correlações positivas: 
• VAS versus eosinófilos sanguíneos;  

• Expressão epidérmica de IL-4 versus expressão epidérmica de IL-31RA; 

• Expressão dérmica de IL-4 versus expressão dérmica de IL-31RA; 

• Expressão epidérmica de IL-17 versus expressão epidérmica de IL-31RA; 

• Expressão dérmica de IL-17 versus expressão dérmica de IL-31RA; 

• Expressão epidérmica de TNFα versus expressão epidérmica de IL-31RA; 
 

 
Ausência de correlação estatística: 
• VAS, contagem sanguínea de eosinófilos, nível sérico de IgE e títulos da IFI 

versus expressão cutânea de IL-31;  

• VAS, contagem sanguínea de eosinófilos, nível sérico de IgE e títulos da IFI 
versus expressão cutânea de IL-31-RA; 

• VAS versus títulos de IFI;  

• VAS versus IgE sérica;  

• Eosinófilos sanguíneos versus IFI; 

• IgE sérica versus IFI;  

• Eosinófilos sanguíneos versus IgE sérica;  

• Expressão epidérmica e dérmica de IL-4 versus expressão epidérmica e 
dérmica de IL-31, respectivamente. 

• Expressão epidérmica e dérmica de IL-17 versus expressão epidérmica e 
dérmica de IL-31, respectivamente; 

• Expressão dérmica de TNFα versus expressão dérmica de IL-31RA; 

• Expressão epidérmica e dérmica de TNFα versus expressão epidérmica e 
dérmica de IL-31, respectivamente. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Pênfigo herpetiforme é uma DBAI rara, que difere clinica e histopatologicamente das 

outras formas clássicas de pênfigo e possui mecanismos fisiopatogênicos incompletamente 

elucidados, além de poucos casos relatados na literatura mundial (41).  

A revisão da literatura revela cerca de 150 casos, sendo oito os trabalhos que 

publicaram séries de casos (16, 24-30). Três destas oito publicações foram descritas em 

áreas endêmicas para PF, duas na Tunísia e uma no Brasil (16, 27), esta última também 

no nosso serviço (HCFMUSP). Segundo a maior parte das descrições, há predomínio do 

PH na quinta ou sexta décadas de vida e nos caucasianos, com leve ou nenhuma 

predileção pelo sexo feminino (26). A faixa etária oscilando entre 16-79 anos com idade 

média de 51,28 anos, e maior acometimento nos pacientes de pele branca (92%) entre 

nossos casos de PH foram semelhantes à maioria das publicações (16, 24-26, 28). 

Quanto ao gênero, as mulheres foram mais afetadas na nossa casuística (19/25, 76%).  

Algumas peculiaridades parecem ser próprias aos casos de PH na Tunísia (30): 

maior prevalência estimada em 9-35% dos casos de pênfigo, início mais precoce do 

quadro, e todos os casos eram em mulheres com PF, o que sugere a influência de 

fatores genéticos e ambientais como determinantes da doença. Vale salientar, contudo, 

que os critérios diagnósticos utilizados naquele estudo diferem dos nossos, visto que 

EE foi relatada em apenas 42% das pacientes (30).  

Portanto, apesar do nosso estudo também ser em um país com focos endêmicos 

de PF (notadamente em áreas rurais do Centro-Oeste e dos estados de São Paulo, 

Paraná e Tocantins) (7, 73), nossa população reproduz aspectos epidemiológicos mais 

semelhantes aos da literatura mundial do que aos reportados na Tunísia (27, 30). 
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O quadro de PH pode ocorrer de forma isolada, ou associado a um quadro 

clássico de PV ou PF, e foi variavelmente descrito na literatura. Na Tunísia, todos os 

relatos foram associados a PF endêmico (27, 30). Na nossa casuística, a maioria (14 / 

56%) dos casos desenvolveu-se em pacientes com PF, seja precedendo, seja de início 

concomitante ou durante o seu curso. Três casos (12%) permaneceram com diagnóstico 

isolado de PH até o momento final do presente estudo (com 2, 4 e 6 anos de evolução), 

e 6 associaram-se a PV (24%). Não encontramos na literatura descrições de casos de 

PH que tenham se desenvolvido concomitante ao fenômeno de epitope spreading de 

PV para PF, como detectamos em 2 dos nossos pacientes. A maior frequência de casos 

relacionados a PF na nossa população, assim como o desenvolvimento de PH 

concomitante à mudança de padrão clínico e imunológico para PF em 2 pacientes 

sugerem que possa haver fatores etiopatogênicos comuns  a estas duas variantes.   

Quanto aos aspectos clínicos, todos os pacientes apresentaram placas 

eritematoedematosas circinadas, com ou sem vesículas agrupadas de distribuição 

herpetiforme, principalmente no abdome e membros proximais, o que é compatível com 

a descrição clássica do PH e foi considerado critério de inclusão para o presente estudo.  

Analogamente aos estudos prévios, prurido foi um sintoma marcante, referido por 

100% dos pacientes com PH considerados aptos a responder (24/24), com alta 

intensidade estimada ao VAS (média de 7,71 ± 1,73, numa escala de 0 a 10).  

Adicionalmente, a intensidade referida do prurido foi significativamente maior no PH 

quando comparada aos pacientes com PF (p < 0,0001) e com PV (p < 0,0001). Sabe-se 

que nos subtipos clássicos de pênfigo, o sintoma mais comum é ardor (de onde vem 

terminologia “Fogo Selvagem”), e prurido é referido por poucos pacientes (145). Nossos 

resultados corroboram com os da literatura, e mostram que o prurido, apesar de incomum 

nos pênfigos clássicos, é sintoma proeminente no PH, e deve chamar atenção para seu 

diagnóstico, inclusive nos pacientes com diagnóstico pré-estabelecido de PV ou PF.  
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Acometimento mucoso é raro no PH e descrito em casos isolados (17, 60). Das 

8 séries de casos publicadas, cinco delas referiram ausência de envolvimento mucoso 

em todos os pacientes (26, 27, 29, 30, 60), e uma omitiu este dado (28). Porém, nós 

encontramos uma frequência maior de lesões na mucosa oral dos nossos pacientes 

(5/25, 20%), à semelhança do que foi visto por Maciejowska et al. (4/15 casos, 26,6%)  (24) 

e por Santi et al. (1/7 casos, 14,2%) (16). Um dos pacientes apresentou lesões esofágicas 

concomitantes às orais. Todos os nossos pacientes com envolvimento oral tinham PV, 

e houve desaparecimento definitivo do acometimento mucoso em um deles após 

estabelecimento da variante clínica herpetiforme. Há controvérsias se no PH com produção 

de anti-Dsg3, estes autoanticorpos reconheceriam sítios antigênicos diferentes daqueles 

do PV clássico e, por isso, não necessariamente induziriam lesões mucosas (80).   

Eosinofilia sanguínea foi encontrada em 6 (24%) dos nossos pacientes, dentro 

da variação de 15-31% da literatura (11, 26, 30, 42). Além disso, a contagem de 

eosinófilos no sangue foi significativamente maior no PH em relação ao PF (p = 0,0097) 

e ao PV (p < 0,0001). Eosinófilos têm papel importante e encontram-se aumentados em 

várias outras doenças inflamatórias e autoimunes, o que reduz a especificidade 

diagnóstica da sua contagem no sangue periférico (146). No contexto das DBAI, 

eosinófilos parecem ser células efetoras na resposta inflamatória do PB (147), no qual 

estão aumentados em mais da metade dos casos,  mas desconhece-se seu papel nos 

pênfigos. Acreditamos que a presença de eosinofilia em pacientes com pênfigo deva 

motivar a suspeita diagnóstica da variante herpetiforme, mas ainda não há dados que 

suportem seu papel como célula efetora nessa desordem.  

Apesar de não haver dados prévios na literatura, nossos pacientes também foram 

submetidos à dosagem de IgE no soro, e observamos níveis aumentados em 73,7% no 

grupo com PH (14/19), 60% no PF (6/10) e 23,1% no PV (3/13). Na análise comparativa, 

a IgE sérica foi maior no PH em relação ao PV, com significância estatística (p= 0,0012), 

mas não houve diferença em relação aos pacientes com PF (p = 0,3716). Nenhum estudo 
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abordou aumento de IgE em pacientes com PH até o presente momento. A IgE está 

aumentada em desordens alérgicas mediadas pela resposta imune Th2, como asma, 

rinite e DA, e tem papel importante na ativação de eosinófilos, basófilos e mastócitos (92). 

Altos níveis de IgE foram encontrados no PH, sugerindo participação do mesmo padrão 

de resposta imune e da própria IgE na patogênese da doença, que carece de maiores 

esclarecimentos. 

Nos pacientes com PH, ao correlacionar a intensidade do prurido, a contagem de 

eosinófilos no sangue periférico, os níveis séricos de IgE e os títulos de anticorpos à IFI 

entre si, obtivemos resultados positivos apenas entre a VAS e os eosinófilos sanguíneos 

(r = 0,5650; p= 0,0040). Estes resultados sugerem que a contagem sanguínea de 

eosinófilos parece ser mais importante como determinante da intensidade dos sintomas, 

do que como medida de atividade de doença, visto que não houve correlação com os 

títulos da IFI. Porém, devemos considerar a variação dos subtipos de IgG produzidos 

conforme a progressão do PH. Não se sabe quais subclasses de IgG são patogênicas no 

PH, e a presença de anticorpos não patogênicos poderia justificar a manutenção de níveis 

elevados de IgG, mesmo durante as fases de remissão da doença, a exemplo do que 

acontece no PF e no PV (49). Por esse motivo, a IFI não pode ser utilizada exclusivamente 

para definir o prognóstico e a atividade da doença. Consequentemente, o resultado 

apresentado não exclui a possibilidade de os parâmetros laboratoriais influenciarem na 

atividade clínica do PH.  

Com relação à análise AP, EE é o aspecto mais relevante do PH, apesar de 

inespecífica. Também pode ser encontrada em casos iniciais de PF e PV clássicos, 

assim como em outras dermatoses inflamatórias (148). No PH, a EE é descrita na 

grande maioria dos casos e pode associar-se a clivagem intraepidérmica, com ou sem 

acantólise leve (44). 

Nosso estudo considerou EE como critério diagnóstico obrigatório do PH, estando 

portando presente em 100% dos casos. Acantólise foi detectada em 68% (17/25) dos 
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pacientes após revisão de todas os exames AP, sendo a maioria leve (52,9%) ou 

moderada (29,4%). Três pacientes apresentaram acantólise suprabasal exuberante. 

Há uma grande variação na literatura quanto à frequência de acantólise no AP do 

PH (de 12,5% a 60% dos pacientes), e quando está presente, é descrita como leve ou 

mínima (28-30, 61). Esse achado esteve mais presente na nossa casuística, inclusive foi 

exuberante em 3 dos nossos pacientes. Curiosamente, esses dados foram discrepantes 

quando comparados aos publicados por Santi et al. (16), que encontraram apenas 28,5% 

de acantólise em 7 pacientes com PH acompanhados no mesmo serviço de dermatologia 

do presente estudo. A maior proporção de acantólise nos nossos pacientes pode ser 

atribuída à busca ativa por acantólise durante o processo de revisão dos fragmentos 

histológicos do estudo, assim como à experiência adquirida pelos dermatologistas e 

patologistas do nosso serviço com o número crescente de casos de PH ao longo dos 

anos, o que pode ter aumentado o índice de suspeição clínica e AP. As hipóteses 

aventadas para explicar a baixa frequência de acantólise no PH incluem a participação de 

interleucinas específicas (47, 48, 86, 149), o reconhecimento de epítopos diferentes e 

funcionalmente menos importantes da Dsg1 e Dsg3 (75, 150), a produção de 

autoanticorpos anti-Dsc (76, 151-154), ou mesmo contra porções não desmossômicas das 

proteínas de ligação (86). 

A presença de EE em um contexto clínico sugestivo de PH sinaliza a 

necessidade de pesquisar autoanticorpos através da IF, método de escolha para sua 

confirmação diagnóstica (44, 54). Nossa casuística teve 100% de positividade para IgG 

na IFD, e 88% para C3, com padrão intraepitelial intercelular. Quanto `a IFI, esta foi 

positiva em 24 pacientes (96%). Os resultados corroboram a importância da IF como 

ferramenta diagnóstica mais sensível e específica no diagnóstico dos pênfigos, sendo 

especialmente importante no contexto do PH com EE isolada ao exame AP.  

PH é considerada de bom prognóstico e com boa resposta ao tratamento na 

maioria dos casos, sendo a DDS a medicação de escolha por muitos autores (41).  
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Na nossa casuística, todos os pacientes necessitaram de terapia sistêmica. 

A prednisona foi a medicação mais prescrita (100% dos pacientes), e 14 (56%) deles 

necessitaram da associação de uma segunda droga imunossupressora e/ou anti-

inflamatória (Anexo 2). Quatro casos (16%) mantiveram-se refratários aos tratamentos 

sistêmicos otimizados, e apenas 6 (24%) encontravam-se em remissão completa com 

ou sem terapia até o momento final do estudo. A DDS foi utilizada em apenas 3 

pacientes, 2 dos quais evoluíram com efeitos colaterais que justificaram sua suspensão 

(hemólise, anemia, hepatotoxicidade) – Anexo 2. 

Nossos achados foram mais concordantes com os de Santi  et al. (16) e Jerbi et 

al. (30). O índice de remissão completa com ou sem terapia foi baixo, e a maioria 

manteve-se em remissão parcial com necessidade de medicações sistêmicas, após 

uma média geral de 3,72 anos de seguimento. Além disso, uma porcentagem não 

desprezível foi refratária aos imunossupressores, o que já havia sido relatado em casos 

isolados na literatura (39, 63). Não houve mortes pelo PH até o momento final do estudo. 

Nossos achados sugerem que o PH possa ter um curso mais refratário do que 

postulado, e reforça a necessidade da obtenção de terapêuticas mais efetivas.   
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Quadro 6: Comparação entre as características clínicas, laboratoriais e evolução 
dos pacientes com pênfigo herpetiforme publicados na literatura vs. dados do 
presente estudo 

 
PH (Literatura) PH (Tunísia) PH (presente estudo) 

Idade 5ª e 6ª décadas Média 34,2 anos Média 51,28 anos 

Gênero 
Discreto ou nenhum 

predomínio no 
gênero feminino 

Exclusivo do gênero 
feminino 

Predomínio no gênero 
feminino (76%) 

Cor Predomínio nos 
caucasianos 

Predomínio nos 
caucasianos 

Predomínio na pele 
branca (92%) 

Prurido 80 a 100% 91% 100% 

Acometimento 
de mucosas Raro Nenhum 20% 

Eosinofilia 
sanguínea 15 a 31% 20,8% 24% 

Aumento de IgE Não descrito Não descrito 73,7% 

EE Grande maioria 37,5 – 100% 100% 

Acantólise 12,5 a 60% 41,6% 68% 

Tratamentos 

DDS é considerada 
droga de escolha 
pela maioria dos 

autores 

DDS + corticoide 
sistêmico 

Prednisona em todos os 
pacientes;  DDS foi mal 

tolerada e usada em 
apenas 3 casos (12%);                      
56% necessitaram 1 ou 

mais drogas 
imunossupressoras / 

anti-inflamatórias 
adicionais. 

Evolução e 
prognóstico 

Considerada de 
curso benigno e boa 

resposta ao 
tratamento; poucos 
casos refratários. 

Todos os casos 
necessitaram associar 

2 drogas (DDS + 
corticoide sistêmico), 

com remissão em 64% 
dos casos. 

24% de remissão 
completa com ou sem 

terapia; 60% de 
remissão parcial;  

16% refratários ou com 
falha terapêutica; 

DDS: dapsona; EE: espongiose eosinofílica; IgE: imunoglobulina E; PH: pênfigo herpetiforme. 
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Quanto à avaliação IH, os resultados da expressão cutânea de IL-31 e IL-31RA 

do nosso trabalho são os listados a seguir: 

1. A expressão epidérmica de IL-31 foi maior no PH em comparação ao PF 

(p=0,0045) e ao PV (p = 0,0404), e semelhante aos CS.  A expressão 

dérmica foi superior no PH em relação ao PF (p = 0,0196) apenas, e 

estatisticamente semelhante ao PV e aos CS; 

2. O receptor IL31-RA foi mais expresso na pele dos pacientes com PH em 

relação a todos os grupos, com alto grau de significância estatística, tanto 

na epiderme (CS: p <0,0001; PF: p = 0,0002; PV: p = 0,0433) quanto na 

derme (CS: p <0,0001; PF: p = 0,0002; PV: p = 0,0090); 

 

Sabe-se que a IL-31 é uma citocina pró-inflamatória produzida por células Th2 

e tem influência na indução do prurido, notadamente na DA e outras doenças alérgicas 

(155). Sua resposta é mediada pela ligação ao receptor expresso nos queratinócitos e 

nas terminações nervosas da pele, sendo o IL-31RA o mais determinante nos processos 

cutâneos. (114). Além do potencial pruritogênico, a IL-31 parece contribuir para o 

recrutamento de células inflamatórias e aumenta o dano à barreira cutânea, facilitando 

a penetração de alérgenos e patógenos (114).  

No contexto das DBAI, a IL-31 foi estudada apenas na DH e no PB, sem 

trabalhos abordando-a no PH. Tanto seus níveis séricos quanto sua expressão cutânea 

foram maiores nos pacientes com DH e PB em relação a controles saudáveis (141). 

Rüdrich et al. evidenciaram aumento nas concentrações de IL-31 no fluido de bolhas de 

pacientes com PB, e concluíram que os eosinófilos são a principal fonte celular 

produtora de IL-31 naquela desordem (142).   

Os resultados acima demonstram predominância da IL-31 no PH quando 

comparada ao PV e ao PF, e mais notadamente do seu eu receptor IL-31RA na pele de 

doentes com PH em relação a todos os grupos de comparação, o que sugere que  as 
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vias de sinalização da IL-31 devam ter papel na patogênese da doença e dependam 

essencialmente da maior expressão do IL-31RA, especialmente na epiderme.  

Essa hipótese é corroborada pelo aumento relevante da expressão do IL-31RA, 

mas não da IL-31, na epiderme de um grupo de pacientes com PF após terem 

desenvolvido a variante herpetiforme.  

Bilsborough et al.  (156) estudaram a pele de pacientes com DA por meio das 

técnicas de IH e PCR (reação de polimerase em cadeia) e compararam-nas com 

amostras de pele sã. Em conformidade com os nossos achados, os níveis de RNAm 

(ácido ribonucleico mensageiro) de IL-31 não foram significativamente diferentes entre 

as amostras de pacientes com DA e indivíduos sadios, apesar de ter havido tendência 

a maior expressão da IL-31 na pele doente. Adicionalmente, os autores encontraram 

que o IL-31RA foi expresso pelos queratinócitos de ambos os grupos, mas seus níveis 

foram consistentemente superiores nas amostras de pele com DA, indicando um 

aumento no potencial de resposta à IL-31 dependente do aumento do seu receptor na 

pele desses pacientes (156).  

Considerando os demais marcadores estudados, os resultados foram: 

3. A IL-4 foi mais expressa na epiderme (p = 0,0004) e na derme (p = 0,0029) 

do PH em relação ao PF. A marcação epidérmica também foi superior ao PV 

(p = 0,0138). Não houve diferença estatística nas demais comparações;  

4. A IL-17 foi mais expressa na epiderme do PH do que no PF (p = 0,0025) e 

no PV (p = 0,0052), sem outros resultados relevantes; 

5. O TNFα teve maior marcação epidérmica no PH em relação ao PF apenas 

(p = 0,0008), sem mais diferenças consideráveis.   

 

Observamos, ainda, que as expressões cutâneas de IL-4, IL-17 e TNFα 

correlacionaram-se positivamente com a do receptor IL-31RA nos pacientes com PH. 

Porém, não foi encontrada correlação entre nenhum dos marcadores acima e a IL-31, 
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ao contrário do trabalho de Raap et al., no qual houve correlação positiva entre os níveis 

séricos de IL-31 e os de IL-4 e IL-13 em crianças com DA (126).  

Os mecanismos reguladores da expressão da IL-31 e do IL-31RA são pouco 

compreendidos.  

Nossos resultados reafirmam aqueles de Edukulla et al., segundo os quais, as 

citocinas IL-4 e IL-13 estimularam a expressão de IL-31RA nos macrófagos peritoneais 

e derivados de medula óssea de murinos, sugerindo um importante papel regulatório 

das cicotinas Th2 (125). Além disso, foi demonstrado que o IFNγ estimula aumento 

da  expressão de IL-31RA nos queratinócitos, monócitos, macrófagos e células 

dendríticas (120, 122, 123). Esse receptor também pode ser induzido pela própria IL-31 

nos gânglios nervosos cutâneos em murinos (124), e por toxinas estafilocócicas em 

macrófagos e monócitos de humanos (157). A influência dos demais marcadores 

inflamatórios na interação entre IL-31 e seu receptor não foi abordada em estudos.  

Nossos achados acrescentam que, além de citocinas Th2, mediadores adicionais 

- como IL-17 e TNFα – parecem participar da resposta imunológica do PH e modular as 

vias de sinalização da IL-31(158). Esse perfil de citocinas lembra aquele descrito na DA, 

na qual a IL-31 é a citocina indutora do prurido, IL-4 e TNFα foram associadas à 

redução da expressão cutânea de filagrina, e como resposta aos defeitos da barreira 

cutânea e à presença de antígenos, o sistema imune adaptativo aumenta a expressão 

de citocinas Th2, Th22 e Th17 predominantemente na fase aguda da doença (159, 160). 

A participação da resposta Th17 foi descrita na DA, mas é crucial na patogênese da 

psoríase, na qual a IL-17 atua em sinergismo com o TNFα e a IL-22 ao induzir a 

produção de peptídeos antimicrobianos pelos queratinócitos (161).  

A conjunção dos resultados acima sugere que a participação patogênica da IL-31 

no PH depende essencialmente da maior expressão cutânea do seu receptor IL-31 RA. 

Além disso, o balanço das citocinas de diferentes padrões de resposta imune, incluindo 
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IL-4, IL-17 e TNFα, pode ser determinante na indução da sua maior expressão cutânea, 

notadamente na epiderme, sítio etiopatogênico dos pênfigos.   

Visto que a marcação epidérmica de todos os mediadores estudados e a 

expressão dérmica de parte deles no PH foi estatisticamente superior ao PF e ao PV, é 

possível que estejam fundamentalmente envolvidos na distinção etiopatogênica entre 

as variantes clássicas e herpetiforme dos pênfigos. O processo inflamatório culminaria 

no aumento da expressão de IL-31RA, amplificando as respostas dependentes de IL-31 

naqueles pacientes que evoluem para pênfigo herpetiforme.  

A correlação entre os níveis de IL-31 na pele ou no sangue e a atividade ou 

gravidade de diversas doenças foi abordada por alguns autores. Demonstrou-se 

correlação positiva entre IL-31 sérica e a gravidade do quadro em desordens como 

mastocitose, asma e DA (111, 117, 127-132). Nattkemper et al. estudaram a pele de 

doentes com leucemia cutânea de células T e encontraram correspondência entre os 

níveis cutâneos de IL-31 e IL-31RA com a gravidade do quadro, e também com a 

intensidade do prurido (129). Nos doentes mais graves, houve maior marcação de IL-31 

na epiderme e na derme. Apenas os níveis epidérmicos de IL-31RA tiveram relação com 

a intensidade do prurido nesse estudo (129).  

Já na DA,  os resultados são conflitantes ao correlacionar a expressão sérica ou 

cutânea da IL-31 com a intensidade do prurido, gravidade da doença ou com os níveis 

séricos de IgE (110, 111, 117, 126, 136, 137).  

No nosso trabalho, não encontramos correlação estatisticamente significativa 

entre a expressão de IL-31 ou IL-31 RA e nenhuma das seguintes variáveis: intensidade 

do prurido, contagem sanguínea de eosinófilos, níveis séricos de IgE, e títulos de 

anticorpos na IFI. Ressaltamos que a ausência de correlação com os títulos de IFI não 

permite concluir que a interação IL-31/IL-31RA não influencie na atividade da doença, 

pois é necessário considerar a variação dos subtipos de IgG conforme a progressão da 

doença, que podem ser patogênicos ou não.  
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Por fim, o maior entendimento sobre os mecanismos que promovem a formação 

de lesões nos pênfigos ampliou-se ao longo dos anos, contribuindo para a redução de 

mortalidade e a descoberta de novos alvos terapêuticos. No entanto, os tratamentos 

baseiam-se primordialmente no uso de corticoterapia sistêmica e imunossupressores a 

longo prazo, o que pode acarretar em um grande espectro de efeitos colaterais 

potencialmente graves aos usuários (162). Além disso, a escolha do tratamento ideal no 

PH é desafiadora. A casuística mundial é pequena e os dados na literatura são 

insuficientes para fornecer boas evidências científicas a respeito do seu manejo adequado.  

Elucidar etapas importantes da fisiopatogenia de qualquer doença é 

indispensável para a busca de novas alternativas terapêuticas eficazes e com melhor 

perfil de segurança, garantindo melhoria na qualidade de vida dos seus portadores.  

O bloqueio do IL-31RA com um anticorpo monoclonal humanizado (Nemolizumabe) 

tem sido estudado no tratamento da DA e tem se mostrado eficaz em reduzir prurido e 

gravidade da dermatite em pacientes com doença moderada a grave (139, 140).  

Um anticorpo anti-IL-31 também está em estudo para o mesmo fim (114).  

A exemplo dos ensaios clínicos em andamento para DA, os resultados 

apresentados motivam o estudo dos medicamentos que bloqueiem a sinalização 

mediada pela IL-31 como opção terapêutica para o PH.   
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Quadro 7: Comparação entre os achados imuno-histoquímicos do presente 
estudo vs. as descrições da literatura 

 Literatura Presente estudo 

IL-31 

Sem trabalhos no PH; 

Níveis séricos e cutâneos foram maiores na 
DH e no PB em relação a CS (141, 142); 

Níveis séricos e/ou cutâneos foram 
aumentados na DA, DCA, UCE, prurigo 

nodular, linfoma cutâneo e mastocitose (111, 
117, 127-132); 

Marcação cutânea e níveis de RNAm na pele 
na DA foram semelhantes aos CS (156). 

Houve predomínio da expressão 
cutânea no PH em relação ao PF e 

ao PV; 

A marcação na pele do PH foi 
semelhante à dos CS; 

Sem diferença na expressão 
cutânea num grupo de pacientes 

que evoluiu de PF para PH; 

IL-31RA 

Sem trabalhos no PH; 
Demonstrou-se maior expressão na pele de 
pacientes com DA comparados a CS (156).  

 

Houve maior expressão cutânea no 
PH comparada aos CS, PF e PV; 

Houve aumento da expressão 
cutânea na epiderme de um grupo 

de pacientes que evoluiu de PF 
para PH; 

Outras citocinas  Sem estudos no PH. 

IL-4 e IL-17: foram mais expressas 
na pele do PH comparadas ao PF e 

PV;  
TNFα: foi mais expresso na pele do 

PH em relação ao PF.  

Interação entre 
outras citocinas 
pró-inflamatórias 

e resposta 
mediada por IL-

31 

Houve correlação positiva entre níveis séricos 
de IL-31 e os de IL-4 e IL-13 em crianças com 

DA (126); 

IL-4 e IL-13 aumentaram expressão de IL-
31RA nos macrófagos de murinos (125);  

IFNγ foi capaz de aumentar a expressão de 
IL-31RA em queratinócitos e células 

inflamatórias(120, 122, 123);  
IL-31 estimulou o aumento de IL-31RA nos 

gânglios sensoriais da pele em murinos (124);  

Sem estudos para os demais marcadores.  

As expressões cutâneas de IL-4, 
IL-17 e TNFα correlacionaram-se 
positivamente com a do receptor 

IL-31RA na pele do PH, e não 
houve correlação com a marcação 

da IL-31; 

Correlação 
entre resposta 
mediada por IL-
31 e gravidade 
do prurido / da 

doença 

Níveis séricos de IL-31 correlacionaram-se 
com intensidade do prurido na DA (110, 111) 

e leucemia cutânea (129);  
Resultados divergentes quanto à correlação 

entre níveis séricos e/ou na pele da IL-31 e os 
níveis de IgE no soro ou a gravidade da DA 

(117, 126, 136, 137);  

Houve correspondência entre os níveis de IL-
31 e IL-31RA na pele e a gravidade da 

leucemia cutânea(129). 

Não houve correlação entre a 
expressão cutânea de IL-31 ou de 

IL-31RA na pele dos pacientes com 
PH e nenhum dos seguintes 

parâmetros: intensidade do prurido, 
contagem de eosinófilos no sangue 
periférico, níveis séricos de IgE, e 

títulos de anticorpos à IFI.  

CS: controles com pele sã; DA: dermatite atópica; DCA: dermatite de contato alérgica; DH: dermatite 
herpetiforme; IFNγ: interferon gama; IgE: imunoglobulina E; IL: interleucina; IL-31RA: IL-31 receptor alpha; 
PB: penfigóide bolhoso; PF: pênfigo foliáceo; PH: pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar; RNAm: ácido 
ribonucleico mensageiro; Th2: T helper 2; TNFα: Tumor necrosis factor alpha; UCE: urticária crônica 
espontânea. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Quanto à caracterização demográfica, clínica, diagnóstica e evolutiva do pênfigo 

herpetiforme: 

• Na nossa população, o PH é mais frequente em pacientes do sexo feminino, de pele 

branca e com média de idade de 51,28 anos; 

• Prurido é sintoma proeminente e presente em todos os casos, eosinofilia no sangue 

periférico ocorre em cerca de 24%, e há alta frequência de IgE sérica elevada nos 

doentes com PH (73,7%);  

• EE é vista em 100% e acantólise é observada em 68% dos casos, a maioria de grau 

leve ou moderado, e a clivagem mais frequente é a intraespinhosa média (35,5%);  

• O tratamento mais utilizado na nossa população foi corticosteroide sistêmico, e 56% 

dos casos precisaram da associação de pelo menos uma droga sistêmica adicional;  

• O curso evolutivo dos pacientes parece ter pior prognóstico na nossa população em 

relação à literatura.  

 

Quanto à comparação entre grupos estudados (PH, PV, PF e CS):  

• O prurido é mais intenso no PH em relação ao PF e ao PV; 

• A contagem de eosinófilos no sangue é superior no PH em relação ao PF e ao PV; 

• O nível sérico de IgE é maior no PH do que no PV, e semelhante ao PF;  

• A expressão de IL-31 na pele é maior no PH em relação ao PF (epiderme e derme) 

e ao PV (apenas epiderme); e é semelhante aos CS; 

• A expressão do receptor IL-31RA na pele do PH é superior ao PF, PV e aos CS;  
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• A expressão do receptor IL-31RA aumenta na progressão de PF para PH, numa 

mesma população; 

• A expressão de IL-4 na pele é maior no PH em relação ao PF (epiderme e derme) 

e ao PV (apenas epiderme); e é semelhante aos CS; 

• A expressão de IL-17 é maior na pele do PH em comparação ao PF (apenas 

epiderme) e ao PV (apenas epiderme), e semelhante aos CS; 

• A expressão de TNFα é maior no PH em relação ao PF (apenas epiderme), e 

semelhante ao PV e aos CS. 

 

Quanto à correlação de achados nos pacientes com PH: 

• A intensidade do prurido correlaciona-se positivamente com a contagem sanguínea 

de eosinófilos, porém não com a IgE sérica ou com os títulos da IFI;  

• Não há correlação entre a expressão cutânea de IL-31 ou IL-31RA e a contagem de 

eosinófilos no sangue, a IgE sérica, a intensidade do prurido ou os títulos de 

anticorpos à IFI;  

• Há correlação positiva entre a expressão cutânea de IL-4, IL-17 e TNFα com a de 

IL-31RA;  

 

Os resultados do presente estudo sugerem que o PH seja desordem 

predominantemente Th2 mediada, e que a sinalização imunológica mediada pela IL-31 

e seu receptor IL-31RA desempenhem papel na fisiopatogenia do PH. A maior 

expressão cutânea de IL31-RA na pele é provavelmente o fator mais determinante 

dessa resposta, e parece ser influenciada pela interação de outras citocinas pró-

inflamatórias, incluindo IL-4, IL-17 e TNFα. Estes resultados influenciam pesquisas 

futuras e permitem estudar os novos medicamentos antiIL-31 e seu receptor como 

possibilidades terapêuticas em potencial para o PH.  
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8  ANEXOS 

 

ANEXO 1:  DADOS DEMOGRÁFICOS E LABORATORIAIS DOS PACIENTES COM 
PÊNFIGO HERPETIFORME 

PCTE 
DADOS 

DEMOGRÁFICOS DIAGNÓSTICO MUCOSA* VAS LABORATÓRIO HISTOPATOLOGIA IFD IFI 

 SEXO ID COR INÍCIO FINAL   IgE EOS ACANTÓLISE NÍVEL GRAU IgG C3 IgM IgA  
PH1 F 75 BR PV PV H N 9 ND 400 NÃO NA NA E E NEG NEG 1/160 
PH2 F 26 BR PH PH N 9 ND 400 NÃO NA NA E E ZMB ZMB 1/160 

PH3 F 30 BR PH PV H N 8 ND 600 SIM 
IE 

baixa LEVE E E 
NEG NEG 1/160 

PH4 F 79 BR PH PH N NA 988 270 SIM 
IE 

média MOD E E 
NEG NEG 1/160 

PH5 F 52 BR PF H PF H N 8 19 318 SIM 
IE 

baixa LEVE E E 
NEG NEG 1/160 

PH6 M 26 BR PF PF H N 8 203 132 SIM 
IE 

média LEVE E E 
NEG NEG 1/640 

PH7 F 46 BR PV PV H ORAL 7 ND 100 NÃO NA NA E NEG NEG NEG 1/160 

PH8 F 38 BR PF PF H N 8 336 120 SIM 
IE 

média MOD E E 
NEG NEG 1/2560 

PH9 F 55 BR PV PF H N 8 ND 100 SIM IG LEVE E E NEG NEG 1/320 
PH10 F 71 NE PH PH N 5 82 80 SIM SC LEVE E E NEG NEG 1/1280 
PH11 F 63 BR PV H PV H ORAL 10 376 620 SIM SB INT E E NEG NEG 1/2560 

PH12 F 55 BR PF H PF H N 9 230 542 SIM 
IE 

média MOD E E 
NEG NEG 1/40 

PH13 F 31 PD PF PF H N 5 52 320 NÃO NA NA E E NEG NEG 1/2560 
PH14 F 21 BR PV H PV H ORAL 8 263 1320 SIM SB MOD E E NEG NEG 1/640 

PH15 F 79 BR PV PV H 
ORAL  
ESOF 10 336 820 SIM SB INT E E 

NEG NEG NEG 
PH16 F 38 BR PF H PF H N 7 196 100 NÃO NA NA E E NEG NEG 1/320 
PH17 M 67 BR PV PF H N 9 29 240 NÃO NA NA E E NEG NEG 1/320 

PH18 M 63 BR PF PF H N 8 339 40 SIM 
IE 

alta LEVE E E 
NEG NEG 1/40 

PH19 M 71 BR PF PF H N 7 710 140 NÃO NA NA E E NEG NEG 1/160 
PH20 M 16 BR PF H PF H N 8 121 1580 SIM SC LEVE E NEG NEG NEG 1/5120 
PH21 F 79 BR PF PF H N 8 ND 200 NÃO NA NA E E NEG NEG 1/320 

PH22 M 46 BR PF PF H N 2 90 30 SIM 
iE 

média MOD 
E + 

ZMB 
E + 

ZMB NEG NEG 1/320 

PH23 F 77 BR PF H PF H N 8 560 130 SIM 
IE 

baixa LEVE E NEG NEG NEG 1/40 
PH24 F 19 BR PV PV H ORAL 9 320 260 SIM SB INT E E NEG NEG 1/320 

PH25 F 59 BR PF PF H N 7 1633 320 SIM 
IE 

média LEVE E E NEG NEG 1/640 

BR: raça branca; C3: complemento 3; E: epidérmico intercelular; ESOF: esôfago; EOS: eosinófilos sanguíneos (/mm3); 
F: feminino; ID: idade ao diagnóstico; IE: intraespinhosa; IG: intragranulosa;  IFD: imunofluorescência direta; 
IFI: imunofluorescência indireta; IgA: imunoglobulina A; IgE: imunoglobulina E sérica, em UI/mL; IgG: imunoglobulina G; 
INT: intensa; M: masculino; MOD: moderada; N: não; NA: não aplicável; ND: não disponível; NE: raça negra; NEG: 
negativo; PCTE: paciente; PD: pardos; PF: pênfigo foliáceo; PF H: pênfigo foliáceo herpetiforme; PH: pênfigo herpetiforme; 
PH 1 a 25: casuística com pênfigo herpetiforme; PV: pênfigo vulgar; PV H: pênfigo vulgar herpetiforme; SB: suprabasal; SC: 
subcórnea; VAS: escala analógica visual de prurido; ZMB: zona de membrana basal; * acomentimento mucoso durante 
a variante herpetiforme apenas. 
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ANEXO 2:  DADOS REFERENTES AOS TRATAMENTOS REALIZADOS, EVOLUÇÃO 
E COMORBIDADES ASSOCIADAS DOS PACIENTES COM PÊNFIGO 
HERPETIFORME 

PACIENTE Tratamentos 
sistêmicos ** 

Complicações 
relacionadas ao TTO EVOLUÇÃO COMORBIDADES 

PH1 Pred,  doxi  5 HAS, DLP, fibromialgia, OPO 

PH2 Pred  2 Hipertrigliceridemia, OPO, Meningioma 

PH3 Pred, hidro, DDS, 
AZA, MMF Hemólise 8 DM, obesidade, DLP, TB latente 

PH4 Pred  5 HAS, Alzheimer,  OPN 

PH5 Pred  5 Megacólon Chagásico 

PH6 Pred, doxi,  AZA, 
MMF, Rituxi Hepatotoxicidade 8 OPN 

PH7 Pred, MMF  5 OPN 

PH8 Pred,  doxi, MMF VV, Tinea corporis 8 Obesidade 

PH9 Pred, MMF, DDS  2 DLP, OPO 

PH10 Pred  5 HAS, DM 

PH11 Pred, MMF CMV TGI, múltiplas 
infecções, GESF 8 HAS, DLP, DPOC, DRGE, Timoma 

PH12 Pred  6 HAS, OPN 

PH13 Doxi, AH, DDS 
Anemia, 

hepatotoxicidade - 
DDS 

6 DM 

PH14 Pred  3 HAS 

PH15 Pred  5 HAS, DRGE, IVP, OPO, cisto renal 

PH16 Pred, MMF  5 HAS 

PH17 Pred, doxi  5 
HAS, DM, DLP, DAC, DAOP, 

micobacteriose cutânea, AdenoCa de 
ceco 

PH18 Pred  6 HAS, DRC 

PH19 Pred  6 HAS, DM 

PH20 Pred, MMF  5 OPN 

PH21 Pred, AH  2 DM, DLP 

PH22 Pred,hidro, doxi Glaucoma 6 Glaucoma 

PH23 Pred,hidro, doxi  3 HAS, glaucoma, depressão, catarata 

PH24 Pred  5 OPN 

PH25 Pred, deflazacort  3 OPN 

AdenoCa: adenocarcinoma AH: anti-histamínicos; AZA: azatioprina; CMV: citomegalovirose; DAC: doença arterial 
coronariana; DAOP: doença arterial obstrutiva periférica; DDS: dapsona; DLP: dislipidemia; Doxi: doxiciclina; DM: 
diabetes mellitus; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; DRC: doença renal crônica; DRGE: doença do refluxo 
gastroesofágico; GESF: glomeruloescrerose segmentar e focal; HAS: hipertensão arterial sistêmica; Hidro: hidrocortisona; 
IVP: insuficiência venosa periférica; MMF: micofenolato de mofetila; OPN: osteopenia; OPO: osteoporose; PH 1 a 25: 
casuística com pênfigo herpetiforme; Pred: prednisona; Rituxi: rituximabe; TGI: trato gastrointestinal; VV: verrugas 
vulgares; Estágios de evolução: 1: Controle; 2: Remissão completa sem terapia; 3: Remissão completa com terapia; 
4: Remissão parcial sem terapia; 5: Remissão parcial com terapia; 6: Remissão parcial com terapia mínima; 7: recaída; 
8: Falha ou resistência terapêutica. **Corticosteroides tópicos e/ou inibidores da calcineurina tópicos foram associados 
em todos os pacientes; 
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ANEXO 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- HCFMUSP 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
__________________________________________________________________ 
 
 
DADOS DA PESQUISA 
 
Título da pesquisa - “Pênfigo herpetiforme: avaliação da resposta imune adaptativa 
cutânea, com ênfase na expressão da interleucina-31 (IL-31)”. 
 
Pesquisador principal – Professora Doutora Valéria Aoki (Inscrição Conselho 
Regional: nº  60080) 
 
Departamento/Instituto – Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 
 
Duração da Pesquisa: 02 anos 

 
__________________________________________________________________ 
 

Convidamos o(a) Sr.(a) a participar voluntariamente deste estudo sobre uma 
doença bolhosa crônica da pele chamada Pênfigo Herpetiforme. Para que você possa 
tomar uma decisão se quer ou não participar deste estudo, este documento descreve o 
objetivo do estudo, seus direitos e os possíveis benefícios e riscos de participação. Leia 
as informações com calma e sinta-se à vontade para decidir se é do seu interesse 
participar desta pesquisa. Se tiver alguma dúvida, pergunte ao médico do estudo para 
obter mais esclarecimentos.  
 
Quais são os objetivos do estudo? 

O estudo tem como objetivo entender melhor os mecanismos que causam o  
pênfigo herpetiforme, que é uma doença  bolhosa crônica da pele. Assim, o surgimento 
de novos conhecimentos podem  ajudar  a esclarecer dúvidas e serão muito importantes 
para melhorar o tratamento e o seguimento dos pacientes com a doença.  
 
Quais procedimentos serão realizados? 

Serão avaliados fragmentos de pele que foram previamente obtidos através de 
biópsia e amostras de sangue coletadas com autorização dos pacientes, durante seu 
acompanhamento habitual no ambulatório de dermatologia.  As biópsias foram 
realizadas após injeção de anestesia, retirada de um fragmento de pele de 4mm de 
diâmetro, fechamento do local da cirurgia por pontos com fio de Nylon e cobertura com 
curativo. As amostras de sangue foram coletadas por punção venosa com agulha 
(scalpe 23) acoplado a conectador a vácuo em tubo seco e o soro foi obtido após 
centrifugação. Os exames foram feitos no próprio Hospital das Clínicas sem nenhum 
custo para os participantes do estudo.  
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Quais os possíveis riscos e desconfortos decorrentes da participação na 
pesquisa? 
 Ao participar da pesquisa, o paciente continuará seu seguimento habitual no 
ambulatório de dermatologia, e seu tratamento não será influenciado pelo estudo. 
Talvez seja preciso colher novos exames de sangue juntamente com os exames 
habituais do seu acompanhamento, caso o participante permita, o que pode causar 
algum desconforto durante a coleta.  
 
Quais são os benefícios do estudo? 

Não há benefício direto para o participante, pois se trata de estudo que visa 
analisar porque pacientes com pênfigo herpetiforme tem apresentação clínica e 
laboratorial diferente das formas clássicas de pênfigo. No entanto, o maior 
conhecimento sobre esta doença pode melhorar a assistência à saúde dos doentes. 
 
Como será o acompanhamento e a assistência durante o estudo? Quais são os 
direitos dos participantes? 

Os pacientes continuarão a ser acompanhados como sempre no ambulatório da 
dermatologia. Todos os participantes do estudo terão acesso aos resultados de seus 
exames no momento em que quiserem e com as explicações necessárias para seu 
entendimento. Os pacientes podem em qualquer momento não concordar em fazer os 
exames que eventualmente serão pedidos. 
 É garantido aos participantes a liberdade de recusar-se ou retirar o seu 
consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem penalização 
alguma, de sigilo e privacidade, e sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 
tratamento na instituição.  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 
pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum deles. Os pesquisadores 
comprometem-se a utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 
O material biológico (fragmento de pele e soro) obtido para esta pesquisa será 
armazenado de acordo com a resolução 441/2011 e será pedido novo consentimento 
para caso de uso futuro. Toda pesquisa só será realizada com a aprovação do sistema 
CEPCONEP. 

Os participantes terão o direito de manterem-se atualizados sobre os resultados 
parciais das pesquisas. 
 
Há alguma despesa para o participante da pesquisa? 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 
incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. 

 
Caso aceite participar da pesquisa, em qualquer etapa do estudo, você terá 

acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. 
O principal investigador é a Profª Dra. Valéria Aoki, que pode ser encontrada no 
endereço. Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, 5o. Andar, PAMB-Dermatologia CEP: 
05403-000, Telefone (11) 2661-6398, e-mail dermatologia.ichc@hc.fm.usp.br. Também 
poderá entrar em contato com a pesquisadora Karina Lopes Morais, no mesmo 
endereço e telefone. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio 
Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-1549; 
e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 
 
 

mailto:dermatologia.ichc@hc.fm.usp.br
mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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_____________________________________________________________________ 
 
Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Pênfigo herpetiforme: 

avaliação da resposta imune adaptativa cutânea, com ênfase na expressão da 
interleucina-31 (IL-31)”. 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável  (Dra. 
Valéria Aoki) ou pessoa (s) por ele delegada (s) (Dra. Karina Lopes) sobre a 
minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, 
os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as garantias. Concordo 
voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de consentimento 
e recebo um via rubricada pelo pesquisador. 
 
 
 
 

Assinatura do participante /representante legal 
Data    /    / 

 
 
 
 
 
 

Assinatura do responsável pelo estudo 
Data    /    / 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.) ................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 
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ANEXO 4: CARTA DE APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PARA ANÁLISE DE 
PROJETOS DE PESQUISA- CAPPESQ DO HCFMUSP 
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