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INTRODUÇÃO:
Pênfigo foliáceo (PF) é uma dermatose vesico-bolhosa autoimune de etiologia desconhecida na qual são
produzidos anticorpos contra a desmogleína 1, culminando no processo de acantólise. Relata-se um caso de PF
tratado satisfatoriamente com micofenolato de mofetila (MMF) como poupador de esteróides.
RELATO DE CASO:
Paciente 38 anos, sexo feminino, natural e procedente de Curitiba, com diagnóstico de PF há seis anos. Fez uso
de prednisona, sulfona, azatioprina, tetraciclina e nicotinamida, suspensos devido aos efeitos colaterais. Ao exame
dermatológico, apresentava pápulas e placas eritematosas generalizadas, erosões, algumas bolhas e sinal de
Nikolsky positivo. Encontravam-se em atividade 50% das lesões. Foi iniciado MMF na dose de 1g/dia e mantida
prednisona 10mg/dia, com melhora importante das lesões após 2 meses. Dentre os exames subsidiários,
destacavam-se biópsia de pele e citopatológico do líquido da bolha compatível com PF.
DISCUSSÃO:
O objetivo da terapia imunossupressora no PF é suprimir a produção de anticorpos contra a desmogleína 1,
promovendo alívio dos sintomas. O MMF foi inicialmente aprovado pelo FDA para profilaxia da rejeição em
transplantes de órgãos sólidos. Recentemente, vem sendo usado com sucesso no tratamento de desordens
autoimunes e inflamatórias.
Fotos representam o quadro clinico antes do tratamento com MMF
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CONCLUSÃO:
MMF é um adjuvante seguro e efetivo no tratamento do pênfigo vulgar e foliáceo, sendo melhor tolerado do
que a azatioprina e a ciclofosfamida em relação aos efeitos colaterais.
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