Doença de Behçet
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RESUMO
Doença de Behçet consiste em uma vasculite de
etiologia desconhecida e complicações com alto
índice de morbimortalidade em crianças. Possui
apresentação clínica variável e difícil diagnóstico.
O tratamento é sintomático e individualizado, sem
protocolos bem estabelecidos.
INTRODUÇÃO
A doença de Behçet é uma vasculite sistêmica que
acomete vasos de distintos calibres e apresenta
etiologia desconhecida. Apesar da rara incidência
em pediatria, é extremamente relevante pela
cronicidade e recorrência do quadro ulcerativo
oral e genital, irite e estomatite aftosa. Tais
sintomas são extremamente dolorosos e
comprometem a qualidade de vida dos indivíduos
acometidos.

que é essencialmente clínico. Dentre as
manifestações mais prevalentes estão: febre,
úlceras orais e genitais bastante dolorosas,
acometimento ocular (irite, uveíte), estomatite
aftosa, manifestações cutâneas e gastrointestinais.
Ademais, podem ocorrer complicações mais
graves relacionadas a trombose, arterite e
aneurismas de grandes vasos, como por exemplo,
aneurismas de artéria pulmonar que apresentam
cerca de 25 - 30% de mortalidade. O tratamento
visa diminuir a inflamação e prevenir recorrências,
variando de acordo com os sintomas. Os
medicamentos mais utilizados são: colchicina,
azatioprina, ciclofosfamida, corticosteroides e
inibidores do TNFⲁ.

OBJETIVO
O objetivo central desse estudo é analisar a
apresentação clínica da doença de Behçet em
pacientes
pediátricos,
evidenciando
sua
relevância,
particularidades,
principais
complicações e tratamento.
METODOLOGIA
Esse estudo trata-se de uma revisão literária,
realizada através da seleção e análise de 11 artigos
científicos completos, extraídos das bases de
dados Scielo, Pubmed e Google Scholar,
publicados no período entre 2010 e 2020, em
português e inglês. Palavras-chave: pediatria,
reumatologia, Doença de Behçet.
RESULTADOS
A doença de Behçet possui caráter crônico,
inflamatório e multissistêmico. Sua patogênese
ainda hoje não é completamente elucidada,
porém sabe-se que possui componentes
imunológicos
desencadeados
por
agente
infecciosos, fatores genéticos e ambientais.
Apresenta maior incidência em países do Oriente,
porém há casos descritos em países da América,
incluindo o Brasil. Não há dados suficientes para
definir as principais características das populações
mais acometidas. Apesar de rara em crianças,
possui índices de morbimortalidade e ocorrência
de sequelas relativamente significativos. Suas
manifestações clínicas são heterogêneas nessa
população, o que dificulta e retarda o diagnóstico,
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CONCLUSÃO
Apesar de sua relevante morbimortalidade no
público pediátrico, a doença de Behçet ainda não
possui etiopatogenia e terapêutica bem
estabelecidas, sendo evidente a necessidade de
mais estudos acerca desta patologia, corroborando
para melhor manejo de seus portadores e redução
das exacerbações e possíveis complicações
irreversíveis da doença de Behçet.
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