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RESUMO 

A Porfiria Cutânea Tardia Adquirida (PCT) é causada pela deficiência parcial 

da atividade enzimática da Uroporfirinogênio Descarboxilase (Urod) no fígado e com 

atividade da Uroporfirinogênio Descarboxilase eritrocitária normal, pode ser herdada 

ou adquirida que resulta no acúmulo de porfirina no fígado. Essa deficiência 

enzimática  ocorre na biossíntese do grupo heme da cadeia da 

hemoglobina,portanto é predominante o processo em células de linhagem 

eritropoietica. As consequências dessa doença  variam de acordo com o seu 

grau,maiores ou menores concentrações de porfirina podem causar, 

fotossensibilidade cutânea, anormalidades neurológicas, cólica abdominal, 

neuropatia periférica, paralisia, psicose e coma. (VIEIRA; MARTINS, 2006). 

 

INTRODUÇÃO 

A porfiria Cutânea Tardia  é a doença, mais comum entre as porfirias. Essa 

anomalia é resultante de uma falha  ou baixos níveis Uroporfirinogênio 

Descarboxilase que é responsável pela formação do grupo heme.Pode ser 

classificada em dois tipos, Porfiria Cutânea Tardia Esporádica (tipo I sintomática ou 

adquirida) representa percentual de 84% dos casos e a Porfiria Cutânea Familiar 

(tipo ll ou hereditária) que pode representar até 28% dos casos. (BITHELL ET AL, 

1998). Esse termo origina-se da palavra grega porphura que significa cor roxa que 

foi escolhido por conta da coloração arroxeada de indivíduos portadores de porfiria. 

A PCT é uma doença universal e a mais frequente dentre as outras porfirias, 

acomete indivíduos na grande maioria acima dos 40 anos de idade, antigamente era 

mais frequente em homens, hoje em dia, acomete também mulheres devido à 

ingestão de estrógenos, o aumento do consumo de álcool e outras substâncias que 

podem ser tóxicas ao fígado. (BITHELL ET AL, 1998). A biossíntese do grupo heme 

ocorre nas células nucleadas dotada de mitocôndrias, havendo a síntese de 

hemoglobina em células hepáticas.  

Os primeiros casos de porfiria foram descritos em, 1874, esses distúrbios se 

diferem entre sí pelos termos clínicos, do tipo de porfirina, ou pelo tipo de precursor 

de porfirina excretado. (VIEIRA; MARTINS, 2006). 

 

 

 



OBJETIVOS 

 O objetivo deste trabalho é identificar os diversos tipos de porfirias, tendo 

enfoque a Porfiria Cutânea Tardia Adquirida, e consiste em esclarecer a 

fisiopatogenia,características clinicas,doenças associadas,fatores desencadeantes e 

histopatogenia da doença. 

 

METODOLOGIA 

 Este trabalho será uma revisão bibliográfica de literatura sobre Porfiria 

Cutânea Tardia Adquirida, utilizando as bases de dados Scielo,PubMed,  biblioteca 

presidente Robert Kenedy e Bireme. A revisão será de1975 á 2012 com as palavras 

chaves, porfiria cutânea tardia, uroporfirinogênio carboxilase, ácido delta-

aminolevulínico ,fisiopatogenia. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A primeira descrição da doença foi feita em 1937, e então milhares de casos 

foram reconhecidos pelo mundo, é particularmente mais comum na população da 

África do Sul, pois pode estar associada ao consumo excessivo de bebida alcoólica 

que são fermentadas em vasilhas de ferro, em outros países a maioria dos casos 

registrados ocorrem em homens com doença hepática alcóolica. (MASCARO, 1995). 

A patogênese da PCT tornou-se mais clara quando foi identificado o primeiro defeito 

enzimático, todos os pacientes com essa patogenia têm atividade enzimática 

diminuída da Urod hepática. Em alguns pacientes o defeito na atividade da Urod não 

se restringe ao fígado, pois, uma atividade enzimática subnormal pode ser detectada 

nos eritrócitos e em outros,podendo ser até extra-hepatica. No fígado a atividade 

catalítica da Urod é subnormal, mas a enzima imunorreativa está presente em 

quantidades normais ou aumentadas. Presume-se que a doença seja precipitada por 

um processo dependente de ferro que inativa uma Uroporfirinogênio Descarboxilase 

geneticamente normal. (DE MATTEIS, 1991). O uso de estrógenos, como repositor 

hormonal pode estar associado à PCT, pois em 25% das mulheres com essa 

patologia, o estrógeno é o único fator desencadeante. O estrógeno induz a ALA-

sintetase hepática e também pode atuar inibindo a uroporfirinogenio no fígado de 

doentes que já apresentam a enzima geneticamente diminuída. 

(MOREIRA;LÓPEZ,2010). 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

 As alterações cutâneas constituem nas manifestações clínicas mais 

importantes da PCT, é encontrada nas áreas mais expostas a luz, somente na face 

e nas mãos, porém, nas mulheres também aparecem nas pernas e pés. A queixa 

mais comum é sobre uma grande fragilidade em áreas expostas a traumas menores 

repetidos. Vesículas e bolhas se formam primariamente no dorso das mãos e podem 

erodir deixando cicatrizes atróficas, que demonstram zonas de hiperpigmentação e 

hipopigmentação. Ocorre hipertricose nas áreas que geralmente não são expostas 

ao sol, como o tronco. Em outros indivíduos ocorrem cicatrização, alopecia e 

esclerodermia na face, pescoço e mãos. A uroporfiria desempenha um papel 

específico na produção das lesões cutâneas esclerodermatosas, pois tem um 

composto que estimula a síntese do colágeno em fibroblastos humanos. (BITHELL 

ET AL, 1998). A concentração sérica de ferro pode estar aumentada como também 

a saturação da transferrina. Exames de microscopia de amostras de biopsia de pele 

revelam bolhas formadas pela separação da epiderme da derme, material ácido 

periódico de Schiff-positivo, diástase-resistente em volta das paredes dos vasos na 

derme superior e um infiltrado de células inflamatórias relativamente espalhadas. 
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