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RESUMO

A Granulomatose Eosinofílica com Poliangeíte (GEPA), anteriormente denominada Síndrome de Churg-Strauss, é uma vasculite sistêmica que 
acomete vasos de pequeno e médio calibre, caracterizada por hipereosinofilia, granulomas vasculares ou extravasculares, em pacientes com 
histórico de rinite alérgica e asma brônquica. É o subtipo mais raro das vasculites sistêmicas associadas ao ANCA. Os critérios diagnósticos de 
GEPA, criados pelo Colégio Americano de Reumatologia, são asma, eosinofilia maior que 10%, mono ou polineuropatia, infiltrados pulmonares 
não fixos, anormalidade dos seios paranasais e biópsia com eosinófilos de localização extravascular, na presença de quatro desses critérios já se 
caracteriza uma GEPA. É uma doença rara que ocorre em ambos os sexos, com maior incidência na faixa dos 40 anos. A morbimortalidade é 
relacionada a atividade da vasculite ou comprometimento cardíaco. Tem bom prognóstico geral se identificada e tratada adequadamente o que 
justifica sua inclusão nos diagnósticos diferenciais de asma de início no adulto e destaca a importância de seu conhecimento pelos médicos. O 
objetivo do presente relato é divulgar a apresentação clínica clássica da doença afim de facilitar seu reconhecimento e permitir o tratamento 
correto. Apresentamos o caso de um homem de 60 anos com o diagnóstico de rinite alégica e asma brônquica há 3 anos com várias exacerbações 
necessitandofrequentemente de corticoterapia oral. Em Junho de 2015, reinterna por nova exacerbação da asma, evoluindo com lesões 
eritemato-violáceas não pruriginosas, poliartralgia, polineuropatia com padrão em luvas e botas. O laboratório mostrou eosinofilia de 36%, p-
ANCA > 100 e IgE 1527,5 UI/mL. Paciente evoluiu com Capilarite pulmonar com hemorragia alveolar e teve boa resposta clínica e laboratorial à 
pulsoterapia com Dexametasona, eosinófilos chegaram a zero porém após 4 dias teve nova eosinofilia importante. Conclusão: Quadro clínico e 
laboratorial compatíveis com o diagnóstico de GEPA, sendo optada pulsoterapia com Ciclofosfamida para indução de remissão da doença, além 
da realização de exames para rastreio de acometimento de outros sistemas. Após estabilidade clínica, paciente recebeu alta para 
acompanhamento ambulatorial.
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