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Doença de Behçet
Aftose oral recorrente
Margarida Paula Ramos

Introdução
• O termo “aftosa” – deriva da palavra grega “aphtha” = ulceração.
• A estomatite aftosa recorrente (EAR) – são as úlceras dolorosas da mucosa
oral mais comuns. São recorrentes, múltiplas, pequenas, redondas ou
ovoides, com margens circunscritas, piso amarelo ou cinza e circundadas
por halos eritematosos, presentes na primeira infância ou adolescência.

Apresentação Clínica
• A EAR é caracterizada por episódios recorrentes de úlceras dolorosas
solitárias ou múltiplas, em intervalos de alguns meses a alguns dias em
doentes que estão bem. Foi descrita sob três variantes clínicas diferentes,
conforme classificado por Stanley em 1972.

A+ose oral recorrente
• MINOR:
- Aftas de Miculiz ou úlceras aftosas leves. Mais comum, cerca de 80%.
- De 8-10 mm. Nas mucosas não queratinizadas (mucosa labial, mucosa bucal e soalho da boca).
- As úlceras cicatrizam em 10–14 dias, sem deixar cicatrizes.
• MAJOR:
- Periadenite mucosa necrótica recorrente ou doença de Sutton. Afeta 10–15%.
- Mais de 1 cm de diâmetro. Nos lábios, palato mole e laringe. Raro no dorso da língua ou gengivas.
- Persistem até 6 semanas e curam com cicatrizes.
• HERPERTIFORME:
- Úlceras múltiplas recorrentes (até 100). Medem 2–3 mm de diâmetro.
- Podem coalescer e formar grandes úlceras irregulares. Duram cerca de 10 a 14 dias.
- Diferentes das úlceras herpética. Não precedidas por vesículas nem têm células infetadas por
vírus.
- Mais comuns em mulheres e têm início mais tarde do que as outras variantes clínicas.

Fatores predisponentes
• Gené?cos
• Traumá?cos
• Tabaco
• Medicamentos (IECA, fenobarbital e AINEs: piroxican, diclofenaque)
• Deﬁciências de ferro, vitamina B12 e ácido fólico
• Enteropa?a/doença celíaca, doença inﬂamatória intes?nal
• Infeciosas: CMV, EBV
• O TNF-α é uma citoquina pró-inﬂamatória
• Pasta de dente contendo lauril sulfato de sódio

Diagnóstico
• Baseado na história, nas manifestações clínicas e na histopatologia.
• Causas de ulceração oral recorrente que devem ser excluídas.
• As doenças sistêmicas que se apresentam com ulcerações orais
recorrentes (tabela 3).
• Os critérios de diagnóstico para UOR minor foram propostos por
Natah et al. em 2004.
• O diagnóstico de UOR idiopática e UOR secundária (associada a
doença sistêmica) quando existem 4 critérios major e 1 minor.
Ilustrados na tabelas 1 e 2.

Table 1
Major criteria for diagnosis of RAU minor (Natah et al. 2004)

Table 2 - Minor criteria for diagnosis of RAU minor (Natah et al. 2004)

Gestão
• Não há tratamento cura?vo deﬁni?vo para EAR.
• A possível associação sistêmica deve ser descartada, especialmente
nos casos em que surge subitamente ulceração na idade adulta.
• Recomenda-se inves?gações laboratoriais, como hemograma
completo, ácido fólico, ferri?na sérica e vitamina B12.
• A triagem para enteropa?a sensível ao gluten nos casos em que
manifestações sistêmicas estão presentes.
• Vários agentes tópicos e sistêmicos são usados no tratamento de EAR.

Tratamento
• Para redução dos sintomas dolorosos :
- As úlceras têm probabilidade de cicatrizar em 2 semanas
- Em casos mais complexos, o uso de tratamento tópico com corticosteroides
(sem evidências de eficácia e menos ainda para intervenções sistêmicas).
• Protocolo recomendado: combinação de um corticosteroide tópico mais um
anestésico tópico e um antisséptico bucal.
• Inclui: triancinolona (pasta de 0,1%, até 4x/dia), lidocaína tópica (solução
viscosa a 2%, até 8 x/dia) e clorexidina orofaríngea (0,12%, 15 ml, bochecho
bucal, 2x/dia).
• Evitar alimentos desencadeantes reconhecidos e alimentos e bebidas ácidas.
César Rivera. Essentials of recurrent aphthous stomatitis. Biomed Rep. 2019 Aug; 11(2): 47–50.

Table 3- Systemic diseases with recurrent oral ulceration (modified from reference 1)

L PreeI et al. J Oral Maxillofac Pathol. 2011; 15(3): 252–256.

Doença de Behçet - Introdução
• En#dade inﬂamatória sistémica
• Com caracterís#cas clínicas
- auto-inﬂamatórias
- vasculares
• Descrita: UO recorrentes e/ou genitais, uveíte
... mas o espectro é muito mais amplo

Ø
Ø

Hipocrates (460 -377 aC) - Século V
“ Terceiro livro de Doenças Endémicas
Benediktos Adanan?ades (1875-1962)
olalmologista grego
AdamanIades B. A Case of Relapsing IriIs with Hypopion (Greek).
Athens: Archialatrikis Etairias; 1930:586-593

Ø

Hulusi Behçet (1889-1948)
publicação em revista alemã
Behçet H. Uber rezidovierende, apthose, durch ein vírus verursachtegeschwure
in mund, am augeiund na den genitalien. Dermatol Wochenschr. 1937;105:1152-1157.

Ø

Jensen, em 1941, denomina de DB
Roma 1º Simposium Internacional- 1964
Jensen JS. Ulcerous haemorrhagic coliIs associated with Behçet´s disease.
Ugeskrib For Laeger. 1941;106:176-180

https://images.app.goo.gl/S5WTk8Thr7RyMBCd7

Introdução - Conceito
• Envolve todo o tipo e tamanho de vasos
(+ as veias)
• Classificada como uma vasculite variável
• É uma entidade única
• Os mecanismos etiológicos ainda não são claros
• Clinicamente heterogénea, combinando na sua
fisiopatologia autoinflamação e autoimunidade

Epidemiologia
Alta prevalência ao longo da
“Rota da Seda”
Extremo Oriente - China
Mediterrâneo Oriental

Imagens extraídas de Os Grandes Exploradores de Todos os Tempos,
Selecções do Reader's Digest, 1980.

Mais doentes de ascendência
europeia:
- maior reconhecimento
- migrações do séc. XX

Epidemiologia
• Prevalência de 5 -7 casos/100.000 adultos
- Norte da China e no Irão: 100/100.000
- Turquia: 80-370/100.000 -------Turcos alemães: 77/100.000
- Europa Ocidental: Suécia - 0,1
França - 7,1 (+ ascendentes norte-africanos ou asiáKcos)
Sul de Itália - 15,9 ----- Norte Itália - 3,8

• Início insidioso, pico 25 – 30 A, AF em 2-5%
• Varia com origem étnica e idade de início
• Diferir no género entre diferentes regiões: Oriente Médio ⚣/ Ásia ⚢

Estudo internacional da PEDBD- 156 doentes
• Idade média do inicio do 1º sintoma é de 7,83 (+/- 4,39)anos
• Têm poucos sintomas, diagnóstico não é precoce (3-5 anos)
• AF em 9 a 42% dos casos
• Estudos epidemiológicos mostram predominância:
⚣- Oriente Médio e Mediterrâneo / ⚢ - Ásia
• Na Pediatria verificou-se uma proporção idêntica
• Há diferenças fenotípicas signif.: ⚣, + uveíte grave, doença
vascular e mortalidade; ⚢, + ulceras genitais e eritema nodoso

Epidemiologia
➤ Idade < 16 anos
• Prevalência de 3,3-26%
• Início insidioso entre os 8-12 anos
• Afeta os 2 sexos igualmente
• História familiar de DB em cerca de 20% dos casos
• Os RN de mães com DB podem demonstrar sintomas da doença

E=opatogenia
• En?dade complexa
• Os mecanismos causadores não estão esclarecidos
• Dependente da interação: gené?ca ↔ meio ambiente
• Parece combinar gené?ca, autoinﬂamação e autoimunidade
• Distúrbio autoinﬂamatório poligénico
• Ñ há testes patognomónicos nem biomarcadores para o diagnós?co

E=opatogenia
• Contribuição gené/ca é evidente:
- Prevalência na “Rota da Seda”
- Casos familiares, recorrência de irmãos gémeos
- Associação com o HLA-B5101 (Turquia e Japão)
- Associações com vários genes não-HLA em todo o genoma
(GWAS): ERAP1, receptor IL23, IL23R/IL-12RB2, IL-10 e STAT4
- Haploinsuﬁciência da proteína A20 – relacionada com o fenó?po
“?po Behçet” herança autossómica dominante

Etiopatogenia - nos suscetíveis a BD
• Papel da imunidade inata através de mecanismos infeciosos (Estrepto e

Estafilococos, VHS, Parvovírus B19, estirpes Escherichia e prot. de choque térmico)

• Os LT desempenham um papel principalmente nas crises de agudização
(+ os que segregam a IL-17 e IL-21)

• Composição do microbiano salivar podem desencadear as crises de UO
• Menor diversidade bacteriana oral e alterações da microbiota intestinal
podem desempenhar um papel na patogénese da doença.

Criteria of the International study group / International Criteria
for Behçet’s Disease

Recurrent Oral Ulcera@on (Mandatory) Plus 2

ISG - Sensibilidade 85% e Especiﬁcidade 96%
A pouca sensibilidade era:
- pela imposição das UO (5% ñ tem)
- pelo teste Patergia (não aplicado em toda a população)

Point score system: scoring 4 indicates
Behcet’s diagnosis -- sign/symptom Points
2014
ICBD 2014, em adultos - sensibilidade de 94,8%
e especiﬁcidade de 90,5%.

Consensus classifications criteria for paediatric BD 2015

PEDBD possui maior sensibilidade (91,7%), mas menor especificidade (42,9%) quando comparado ao ISG

Doença de Behçet em idade pediátrica
• Entidade única, com apresentação clínica heterogénea
• Crises recorrentes e autolimitadas
• Envolve principal/ a mucosa oral e genital, pele e olho... mas...
• Ocular e neurológico - limitação funcional substancial e deficiências
• Grandes vasos - principal causa de morte
- trombose múltipla ou arterite pulmonar

Clínica -->Mucosas
• Úlceras orais dolorosas
• Sintoma inicial + frequente
• Recorrentes, únicas ou múl?plas
• Em qualquer parte da mucosa
• Resolvem sem cicatriz, em 3-10 dias

• Úlceras genitais curam com cicatriz (60-85%)
• Surgem mais após a puberdade (lábios, escroto, pénis e área anal)

Clínica --> Pele
• Lesões cutâneas
- Eritema nodoso (50%)
- Acneiformes papulopustulares (85%);
- Foliculite; púrpura; úlceras
- Patergia (50%)
pústula 24-48h, não patognomónico
Pseudofoliculite
Lesões papulopustulares

Afta major

Eritema Nodoso

96%-100%
Lesão acneiforme

Clínica - Ocular
• Uveíte - 30%; 10-20% desde o início
Hiperemia conjuntival
- Bilateral - 30-60%
- Anterior (⚢) visão turva, fotofobia
olho vermelho, dor periorbital
- Posterior - vitrite, vasculite re?niana
Hipópion
- Panuveíte - (⚣)
- Complicações:
- Cataratas, glaucoma, amaurose
- Vasculite re?niana, descolamento re?na
- Neurite retrobulbar (neurite ó?ca)
ACR

Clínica - Vascular
• Vasculite envolve artérias e veias de qualquer tamanho – 1,8-21%
• Vasculite microvascular – capilares do leito ungueal
• Tromboses (T):
- Venosa profunda dos MMII (+ frequente)
- Veia hepá?ca (S. de Budd-Chiari)
• Aneurisma (A), oclusões ou estenoses arteriais e tromboses:
- A. pulmonares (caracterís?ca + grave) -> mortalidade
- A. coronárias (BD/KD)
- A. artérias renais (raro)

TC do tórax com contraste: (a) aneurisma inicial da artéria pulmonar (diâmetro 1,1 cm),
(b) Aneurisma maior um mês depois (diâmetro 2,9 cm), e aumento do trombo mural.
Gussenhoven,R. Pulmonary Artery Aneurysm as a Clue to Behcet’s Disease in a 7-Year-Old Boy.
Interna'onal Journal of Clinical Pediatrics, North America, 4, dec. 2015

Clínica - SNC
• Cerca de 10% dos doentes (3.6%-36%):
- Meningoencefalite (cefaleia, meningismo, pleocitose do LCR)
- Encefalomielite
- Pseudotumor cerebral
- Trombose do seio dural (manifestação + comum)
- Distúrbios psiquiátricos orgânicos (psicose, depressão, demência)

Ichord R (2017) Cerebral Sinovenous Thrombosis. Front. Pediatr. 5:163.

Ambas as imagens mostram extensa trombose do seio transverso
de ambos os lados (setas) e conﬂuens sinuum (ponta da seta).

Gussenhoven,R. Pulmonary Artery Aneurysm as a Clue to
Behcet’s Disease in a 7-Year-Old Boy. InternaJonal Journal of
Clinical Pediatrics, North America. 2015. 4; 4: 189-192

Trombose dos seios sagital superior
e transversais

Ichord R (2017) Cerebral Sinovenous
Thrombosis. Front. Pediatr. 5:163.

Clínica - Gastrointestinal
• Cerca de 10-30% dos doentes, muito variável consoante os coortes
• Mais frequente que nos adultos
• Difícil de distinguir da DII --- histologia é inespecifica
- Dor abdominal
- Diarreia
- Úlceras intestinais, mais na região ileocecal
- Ac anti-enolase - quando acometido gastrointestinal

A) Fenómeno de patergia. B) «Cabeça de medusa».
C) Radiografia de tórax projeção anteroposterior
mostra derrame pleural bilateral. D) Cápsula
endoscópica: linfangiectasia intestinal.

TAC, corte axial mostra:
A) Heterogenicidade da veia cava
B) Circulação colateral no hilo esplénico.
C) Defeito de repleção suprahepática.
D) Circulação colateral mediastínica.

Clínica – Articular e Outras
• Artrite oligoarticular/artralgia - 20%-40%
- pode ser recorrente, não deformante
•
•
•
•
•
•

Orquite
Vasculite renal
Glomerulonefrite (nefropatia a IgA, G. crescentes, tubulointersticial)
Amiloidose secundária
Pericardite, derrame pericárdio recorrente, miocardite, trombos
Derrame pleural, alt. do parênquima, adenopatias mediastínicas

Terapêutica – envolvimento cutâneo e articular
• Sistémica:
- Colchicina
- AINEs
➤ Nos doentes com envolvimento de órgãos também tem efeito
benéfico na atividade da doença

➤ AINEs – sintomas constitucionais como p/ex. a febre

Terapêutica - úlceras orais e genitais
• Tópica: Sulcralfato e/ou corticosteroides, analgésicos
• Sistémica:
- Colchicina
- Corticosteroides (cursos curtos)
- Azatioprina
-------------- em situações graves ------------- Inibidores TNF⍺ - infliximab
- Talidomida – limitado pela sua toxicidade neurológica
- Apremilast (DMARD oral, inibidor da fosfodiesterase-4), estudo
recente, mas apenas em adultos

Terapêu=ca - envolvimento ocular
• Tópica: Corticosteroides à uveíte anterior
• Sistémica:
- Corticosteroides
- imunossupressores

- aza?oprina
- ciclosporina
- ciclofosfamida

metotrexato

- Inibidores TNF⍺ (infliximab) - envolvimento grave
- resistente à terap. convencional

Terapêutica – envolvimento gastrointestinal
• Sistémica
- Corticosteróides
- Sulfassalazina
- Azatioprina
- Taladomida – limitado pela sua toxicidade neurológica
- Inibidores TNF⍺ - infliximab.......

Terapêutica – envolvimento vascular
➤ Com trombose venosa
• Sistémica:
- Corticosteróides
- Azatioprina
- Anticoagulação – sem consenso no seu uso
➤ Envolvimento Arterial Pulmonar ou Cardíaco
- Ciclofosfamida

Terapêu=ca – envolvimento neurológico
Vasculite do SNC
• Sistémica:
- Corticosteróides
- Azatioprina
- Ciclofosfamida
- IFN-⍺ (interferon-⍺)
- Inibidores TNF⍺

an?-IL-1 (Anakinra)

Prognóstico
• A mortalidade é baixa na generalidade
• Excepto nos doentes que apresentam aneurismas pulmonares
• Doença crónica associada a morbidade significativa
• Pode ser melhor se: - Diagnóstico precoce
- Terapêutica eficaz
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