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RESUMO 

A Dermatite Autoimune à Progesterona é um distúrbio endócrino feminino, caracterizada por 
mudanças dermatológicas cíclicas, raramente encontradas em mulheres de idade reprodutiva. As 
características clínicas mais frequentes são: urticária; erupções vesicobolhosas; eritemas multiformes; 
eczemas; erupções maculopapulares; púrpura/petéquias; erupções fixas e estomatite. Trata-se de 
artigo de revisão referentes à correlação, diagnóstico, fisiopatologia e tratamento da doença Dermatite 
autoimune à progesterona com o objetivo de correlacionar a incidência da doença com o período 
menstrual, em particular, com a fase lútea. 
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ABSTRACT 

Auto Immune Progesterone Dermatitis is a female endocrine disorder, characterized by cyclical skin 
changes, rarely found in women of reproductive age. The most frequent clinical features are: urticaria; 
vesiculobullous eruptions; erythema multiformes; eczemas; maculopapular eruptions; purple/petechiae; 
fixed eruptions and stomatitis. This is a review article referring to the diagnosis, pathophysiology, and 
treatment of the disease Autoimmune Dermatitis to progesterone with the objective of correlating the 
incidence of the disease with the menstrual period with the luteal phase. 
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Introdução 

 
 

Em 2016, de acordo com uma estimativa da Organização Mundial de Alergia 

(WAO) cerca de 40 por cento da população mundial sofria com algum tipo de alergia. 

Essas alergias têm características clínicas e patológicas diversas, medidas de acordo 

com o tecido que se encontram e quantidade de anticorpos encontrados (FRIZZO, 

2002). 

Visto a importância deste assunto, o artigo tem como objetivo abordar um tipo 

de alergia dermatológica autoimune de grande complexidade como a alergia 

autoimune à progesterona. Esta reação acontece geralmente na fase lútea do ciclo 

menstrual, quando os níveis de progesterona estão elevados, em mulheres que já 

obtêm idade fértil (TELFER, 2018). 

Os efeitos das mudanças cíclicas produzidas pelo estrógeno e progesterona, 

aumentam o surgimento de dermatoses inflamatórias, incluindo algumas das mais 

comuns condições clínicas vistas nas clínicas dermatológicas. Da mesma forma, no 

número de raras doenças autoimunes causadas no período menstrual, a qual a 

Dermatite Autoimune à Progesterona é caracterizada (TELFER, 2018). 

Os possíveis mecanismos para explicar estas reações são: estímulo à 

proliferação de linfócitos Th2; estímulo à síntese de IgE pelos linfócitos B pela ação 

da IL-4 e IL-5; efeito direto do hormônio sobre mastócitos e basófilos para a liberação 

dos grânulos de histamina; possível papel da progesterona como auto-antígeno 

estimulador de resposta auto-imune, entretanto, nem sempre o quadro clínico se 

desenvolve na época da menarca ou durante a gravidez, quando algumas mulheres 

podem mesmo experimentar melhora dos sintomas (PICCINNIN, MAGGI, 

ROMAGNANI, 2000) (SNYDER, KRISHNASWAMY, 2010). 

 
 

Desenvolvimento 

 
 

A menstruação e seus hormônios 

 

A menstruação é uma fase do ciclo menstrual presente no ciclo reprodutivo 



 
feminino. Todo mês o endométrio é preparado para receber um óvulo fertilizado, 

sendo desprendido caso essa fertilização não ocorra. Para isso, o corpo feminino, 

especificamente o ovário, produz hormônios reguladores, tais como progesterona e 

estrógeno (FERREIRA, MANNRINO, ALMEIDA, 2018). 

O ciclo menstrual dura em torno de 28 dias, podendo variar em algumas 

mulheres. Nesse período, encontramos a fase menstrual, pré ovulatória e a pós 

ovulatória, sendo essa última a de interesse deste artigo. A fase pré-ovulatória ou fase 

folicular é compreendida entre a menstruação e a ovulação, nessa fase é produzida 

altos níveis de estrógenos e inibinas (FERREIRA, MANNRINO, ALMEIDA, 2018). 

A fase pós ovulatória, também conhecida como fase lútea, está entre a 

ovulação e a próxima menstruação. Após a ovulação, a secreção de LH induz os 

remanescentes do folículo maduro a formarem o corpo lúteo. Este é responsável pela 

liberação de quantidades crescentes de progesterona e baixa quantidade do restante 

dos hormônios, como: estrogênio, relaxina e inibina (FERREIRA, MANNRINO, 

ALMEIDA, 2018). 

Portanto, o corpo lúteo é capaz de secretar a progesterona, através do aumento 

na expressão das enzimas que convertem o colesterol em progesterona (P450scc e 

3ßHSD) e por diminuição do estradiol, devido às enzimas que convertem a 

progesterona nesse hormônio (P45017α-hidroxilase e P450 aromatase) (SALLES, 

ARAÚJO, 2010). 

Sendo assim, através da figura 1, encontrada abaixo, podemos observar os 

dias em que as fases do ciclo menstrual citadas ocorrem, e quais hormônios são 

produzidos em cada uma. 

 
Figura 1 - Níveis dos hormônios estrógeno e progesterona, e da ovulação durante um ciclo menstrual 
de 28 dias. 



 
 

Fonte: The menstrual cycle and the skin, 2014. 
 

Do 1º ao 6º dia, ocorre a fase menstrual na qual há uma produção alta de 

estrógeno e baixa de progesterona. Durante o 7º ao 14º dia, ocorre a fase folicular, a 

qual terá um pico de estrógeno, baixa de progesterona e realização da ovulação. Do 

15º ao 28º dia, ocorre a fase lútea, a qual aumenta a produção de progesterona e 

diminui a produção de estrógeno. 

Os efeitos da progesterona ainda não são totalmente claros, porém, sabemos 

que diversas alterações psicológicas e físicas estão relacionadas com esse hormônio. 

Tal qual, estudos mostram que o hormônio pode inibir a imunidade celular na fase pré 

ovulatória, causando diversos tipos de reações hipersensíveis. 

Apresentadas a seguir na Tabela 1, observamos as condições clínicas, mais 

frequentes, que pacientes apresentaram durante o ciclo menstrual, entre elas a 

Dermatite Autoimune. 

Tabela 1 - Dermatoses encontradas durante o ciclo menstrual: 



 
 

 
 

Fonte: The menstrual cycle and the skin, 2014. 

 
A tabela apresenta as principais dermatoses que ocorrem durante o ciclo menstrual, 

evidenciando a presença da Dermatite Autoimune à Progesterona. 

 

Processos alérgicos 

 

De acordo com Abul K. e Andrew H. (2007), a alergia ou hipersensibilidade 

imediata é uma rápida reação vascular e do músculo liso mediada por anticorpos IgE 

e por mastócitos, em geral seguida por inflamação, que ocorre em alguns indivíduos 

expostos a determinados antígenos estranhos aos quais eles já tinham sido expostos. 

A hipersensibilidade imediata desenvolve-se em consequência da ativação das 

células T2 em resposta a antígenos de proteínas ou substâncias químicas que se 

ligam às proteínas, como veremos mais para frente em relação aos mastócitos e seus 

receptores de progesterona. Os antígenos que produzem as reações alérgicas 

geralmente são chamados de alérgenos. As reações podem se manifestar em todos 

os tecidos do organismo, de forma sistêmica ou localizada, como no caso das 

urticárias (ABBAS, LICHTMAN, 2007). 

Agora que contextualizada a menstruação e seus hormônios liberados, 

podemos relacionar estes, em principal a progesterona, com os processos alérgicos. 

Sobretudo, é importante mencionar que durante toda a fase lútea, é possível encontrar 

macrófagos e/ou linfócitos T no corpo lúteo. Portanto, para Pate e Thownson (1994) 

as prostaglandinas derivadas do corpo lúteo poderiam modular a intensidade e a 



 
duração da resposta imune durante a luteólise. Desse modo, dessa relação surgiu a 

patogênese Dermatite autoimune à progesterona (FRIZZO, 2002). 

Sendo assim, na presença de progesterona, há aumento nas populações de 

células T e diminuição na produção de linfócitos clonais. A progesterona também 

suprime, de forma dose-dependente, a liberação de histaminas dos basófilos mediada 

por IgE, como mostrado em pacientes com urticária cíclica por Mittman et al. 

(KALOGEROMITROS, KATSAROU et al., 1995). 

 

A progesterona e a Dermatite auto – imune 

 

A Dermatite Autoimune é uma reação à progesterona, podendo ser exógena 

ou endógena, que tem como característica manifestações clínicas, principalmente na 

forma de lesões cutâneas cíclicas, discutidas mais adiante neste artigo, e diversos 

mecanismos fisiopatológicos. Normalmente, quando endógena, ocorre durante a fase 

lútea do ciclo, a qual possui alta liberação de progesterona em mulheres de idade fértil 

(GONÇALVES, KALIL et al., 2017). 

A hipótese da ocorrência dessa patogênese é a de que os hormônios sexuais 

incitem as funções imune e inflamatória das células, devido à composição deles. Os 

mastócitos possuem receptores de progesterona em sua composição, que podem ter 

efeito direto na liberação da histamina, anticorpo responsável pela resposta alérgica 

no organismo (GONÇALVES, KALIL et al., 2017). Dessa forma, o organismo produz 

uma resposta autoimune ao hormônio produzido pelo ciclo reprodutivo feminino. 

Logo, a partir da Figura 2, conseguiremos observar a relação dos hormônios 

sexuais liberados durante o ciclo menstrual e as dermatoses causadas pela influência 

de cada um deles, assim como relatado acima. 

 



 
Figura 2 - Escala de tempo mostrando em que fases as diferentes dermatoses normalmente 
causadas pelo ciclo menstrual ocorrem. APD (Dermatite Autoimune à Progesterona) ocorre de 3 - 10 

dias antes (fase lútea) e 5 - 10 dias depois da menstruação. 
 

 

Fonte: The menstrual cycle and the skin, 2014. 

 
Durante o final da fase lútea, aproximadamente do 3° ao 10° dia antes da 

menstruação, e início da fase menstrual, em cerca de 5 a 10 dias depois da 

menstruação, é possível observar a incidência da Dermatite Autoimune à 

Progesterona. Na fase lútea também é o período em que podemos encontrar 

dermatites causadas por estrógeno (OD); acnes e dermatites atópicas (AD). 

De acordo com a literatura, a patogênese normalmente inicia-se 3 a 10 dias 

antes da menstruação, e termina até 3 dias após o início da fase menstrual, porém, 

as reações podem durar de 5 a 10 dias até o final do período menstrual, quando os 

níveis de progesterona já estão consideravelmente baixos. Em mulheres com ciclos 

irregulares, a correlação pode não ser óbvia, e esse tipo de paciente pode apresentar 

sintomas por diversos anos (GONÇALVES, KALIL et al., 2017). 

As manifestações apresentadas podem variar de urticárias (Fig. 4); erupções 

vesicobolhosas; eritemas multiformes; eczemas, assim como ilustrada na figura 3; 

erupções maculopapulares; púrpura e petéquias; erupções fixas e estomatite (Tab. 2). 

Resultados de testes intradérmicos, apresentam que a progesterona é capaz de 

produzir, ambos, tipo 1 e tipo 4 de reações hipersensíveis (GONÇALVES, KALIL et 

al., 2017). 

 
Figura 3 - Dermatite autoimune à progesterona com apresentação clínica do tipo Eczema. 



 

 
Fonte: Dermatite progesterona autoimune - Hoogstra - Centros Médicos (dr hoogstra.com). 

Dr. Ricardo Hoogstra. 
 

A idade média de início da sintomatologia é de 27,3 anos. A urticária (Fig. 4) e 

o angioedema (Fig. 5) são as manifestações mais comuns da DAP. No entanto, a 

apresentação clínica pode variar e incluir anafilaxia, pompholyx, síndrome de Stevens- 

Johnson, eritema anular centrífugo (Tab. 2 e 3). Além disso, um paciente pode ter 

mais de um tipo de lesão cutânea (GONÇALVES, KALIL et al., 2017). 

Logo abaixo encontraremos nas tabelas 2 e 3, adaptadas por Nguyen e 

Razzaque em 2016, as principais morfologias e sintomas presentes em 89 pacientes 

diagnosticados com DAP. 

 
Tabela 2 - Apresentações clínicas da dermatite autoimune por progesterona: 

 

Fonte: Dermatite autoimune à progesterona, 2017. Adaptado de Nguyen & Razzaque, 
2016. 

 
A Tabela 2, acima, apresenta as características clínicas de pacientes com 

dermatites autoimune, sendo eles: urticária; erupções vesicobolhosas; eritemas 

multiformes; eczemas; erupções maculopapulares; púrpura/petéquias; erupções 



 
fixas e estomatite (NGUYEN, RAZZAQUE, 2016). 

Tabela 3 - Sintomas associados com a dermatite autoimune por progesterona: 

Fonte: Dermatite autoimune à progesterona, 2017. Adaptado de Nguyen & Razzaque, 
2016. 

 
A Tabela acima apresenta os sintomas associados a essa doença autoimune, 

sendo eles: Prurido; Dispneia; Angioedema; Dor/queimação; Diarreia/Perda de peso 

e pacientes com ausência de sintomas mencionados (NGUYEN, RAZZAQUE, 2016). 

 

Apresentações clínicas mais comuns - Urticária e Angioedema 

 

São relatados casos na literatura de urticária crônica (Fig. 4), relacionados ao 

período pré-menstrual, de forma cíclica e com teste intradérmico positivo ou negativo 

à progesterona (CRIADO, MELLO, PIRES et al., 1999). Sob o termo "Dermatite 

Autoimune à Progesterona" são descritas a urticária crônica. 

A aparência clínica da urticária, como ilustrada abaixo na Figura 4, é 

caracterizada pelo aparecimento rápido de pápulas, podendo ser acompanhadas de 

edema. Normalmente, o inchaço aparece de maneira súbita; acompanhado de dor 

e/ou coceira; com envolvimento frequente das membranas mucosas (ZUBERBIER, 

2003). 

Figura 4 - Urticária - pápulas com edema localizadas no braço da paciente. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
. 

Fonte: Fotos de urticária (alergia na pele) | MD.Saúde (mdsaude.com). Dr. Pedro Pinheiro, 
Medicina Interna e Nefrologia. OM Portugal 47883 

 

O angioedema é o edema do tecido subcutâneo decorrente do aumento da 

permeabilidade vascular e extravasamento do líquido intravascular, geralmente 

assimétrico e levemente doloroso. Ele muitas vezes envolve a face, lábios e/ou língua 

e pode ocorrer no dorso das mãos ou dos pés ou nos órgãos genitais (DELVES, 2020). 

Quando agudo é mediado por mastócitos em mais de 90% dos casos. Os 

mecanismos mediados por mastócitos tipicamente incluem reações alérgicas graves 

mediadas por IgE, assim como abaixo na Figura 5. Geralmente, o angioedema 

mediado por IgE é acompanhado por urticária aguda (pápulas e eritema locais na 

pele) (DELVES, 2020). 

Figura 5 - Angioedema - Edema labial em paciente mulher. 

 

Fonte: PebMed - Caso clínico: mulher com edema labial e periorbital. 
 

Dermatite autoimune à progesterona gestacional 

 

A dermatite autoimune à progesterona não é, especificamente, uma dermatose 

que ocorre somente na gravidez, porém, pode acontecer, agravar ou melhorar durante 

o período gestacional (Fig. 6) (TAVARES, FERNANDES, MARTINS, 2011). 

Exposição à progesterona durante a gravidez em indivíduos predispostos 

levam a hipersensibilidade aos hormônios endógenos e a DAP mais tarde. Entretanto, 

a DAP diminui durante a gravidez (TAVARES, FERNANDES, MARTINS, 2011). 

É sugerido que o aumento gradativo da progesterona durante a gravidez aja 

como um agente dessensibilizante, reduzindo os sintomas. Também podemos atribuir 

a melhora dos sintomas ao aumento de produção de glicocorticoides anti- 

inflamatórios, em resposta ao sistema imune materno (TAVARES, FERNANDES, 



 
MARTINS, 2011). 

Como relatado, sintomas da DAP podem aparecer durante a gravidez. Sendo assim, 

a Figura 6, localizada abaixo, ilustra como podemos encontrar a pele de uma paciente 

durante a gestação (TAVARES, FERNANDES, MARTINS, 2011). 

Figura 6 - Pápulas e placas urticariformes e pruriginosas da gravidez. 

 
Fonte: Serviço de Dermatologia e Venereologia, Hospital Distrital de Santarém. 

 
 

Diagnóstico 

 

O diagnóstico é baseado no aparecimento recorrente de lesões na pele 

relacionados com o ciclo menstrual ou com a demonstração de sensibilidade a 

progesterona endógena ou administrada via intradérmica, intramuscular ou vaginal 

(TELFER, 2018). Testes são realizados para comprovar hipersensibilidade ou 

cessação das lesões pela inibição da ovulação. 

 

Tratamento 

 

O principal objetivo da terapia para DAP é suspender a produção de 

progesterona durante a fase lútea do ciclo menstrual. Pacientes têm tido sucesso nos 

tratamentos com estrógenos conjugados; hormônio liberador de gonadotrofina 

análogos; tamoxifeno; danazol e ooforectomía bilateral (TELFER, 2018). 

De acordo com Itsekson; Seidman e Zolti (2011), A dessensibilização hormonal 

foi tentado como um tratamento potencial, embora não seja usado rotineiramente na 

prática clínica. 



 
 
 

Considerações Finais 

 

As mudanças dérmicas apresentadas durante as fases do ciclo menstrual têm 

relação com as mudanças na permeabilidade vascular e vasodilatação, mediante as 

mudanças nos níveis de hormônios sexuais femininos, principalmente da 

progesterona. Além disso, a progesterona pode afetar a função imunológica no geral, 

estimulando a produção de linfócitos T; anticorpos específicos; fatores coagulantes; 

mediadores pró inflamatórios e degradação dos mastócitos (KALOGEROMITROS, 

KATSAROU et al, 1995). 

Sendo assim, as autoras concluem que existe de fato uma correlação da 

incidência da Dermatite Autoimune com à Progesterona liberada durante a fase lútea 

do ciclo menstrual. 
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