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 FIGURA 1) Papulas em couro cabeludo, vesículas em colo. AP eliminando material. 

Temos que ver se há contato com a derme inferior, se há ruptura ou se a epiderme esta 

preservada ou não. Dermatose perfurante. 

 Coloração azulada, marcando fibras elásticas – coloração Ver Hoff. 

 Perfurante, cora fibra elástica, há perda da continuidade da epiderme com a derme com 

extrusão de material.  

 

 ELASTOSE PERFURANTE SERPIGINOSA 

 Acomete infância ou idade adulta. É uma adolescente. 40% tem associação da elastose 

perfurante serpiginosa com Sd. De Down, S. Ehlers Danlos, S. Marfan, Pseudoxantoma 

Elastico, Sd. Rothmund Thomson. Pode ser induzida pela penicilamina. 

 Papulas queratosicas de 2-5mm com tendência a uma disposição em padrão serpiginoso 

ou anular, com mais freqüência na face lateral do pescoço, face e braços.  

 Lesões tendem a remissão completa ou podem persistir por anos. O material cora com 

Ver Hoff pq são fibras elásticas.  

 A elastose perfurante é fibra elástica. Ver Hoff e Orseína são coloração para fibras 

elásticas.  

 A elastose perfurante serpiginosa tem aumento na síntese de fibra elástica na derme 

superior. 

 A formação da perfuração epitelial é com formação de canais estreitos e tortuosos 

através da epiderme acantotica. AP fibras elásticas eosinofilica e material basofilico dos 

canais epidérmicos. Epiderme fica e quem sai é a fibra elástica. 

 

 FIGURA 2) Placa localizada em abdômen com alteração da coloração, periumbilical, 

enrugamento da pele, liquenificacao.  

 

 PSEUDOXANTOMA ELASTICO PERFURANTE PERIUMBILICAL E PERIAREOLAR 

 Raríssimo, adquirido e restrita a região periumbilical e periareolar e sempre de aspecto 

rugoso. Placa mais amarelada, lembra uma flacidez de pele. Ele não é tão amarelado 

como o Xantoma. Fica com coloração amarelo acinzentada, enquanto o xantoma é 

muito mais amarelado. 

 Pode ter papulas ceratosicas na periferia da lesão e as papulas podem eliminar material 

pastoso. 

 Predomínio em mulheres negras, multíparas, obesas, de meia idade, não há 

comprometimento de órgãos internos. O padrão ouro para o diagnostico é a biopsia 

onde vai ser visto extrusão de fibras elásticas.  
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 A epiderme sai junto com a fibroelastica. 

 Pseudoxantoma elástico há extrusão transepidermica em túneis. Muito semelhante. 

Material elástico basofilico em túnel e cratera cheia de ceratina. Através do material 

eliminado eu faço o dx. Se tenho so túnel junto com a epiderme ou se a epiderme fica 

mantida. A epiderme sai junto com a fibra elástica. 

 São patologias muito semelhantes, mas o dx é pela bx.  

 

 FIGURA 3) Nodulos queloideanas em dorso das mãos. Queloide, Eritema Elevatum 

Diutinum, Granuloma Anular Perfurante, Sarcoidose, Nodulos reumatóides, Sarcoidose. 

 AP: vasculite com célula inflamatória, espessamento e degeneração da parede do vaso, 

há extrusão de hemácias.  

 

 ERITEMA ELEVATUM DIUTINUM 

 Predomina no sexo masculino, associações com HIV, herpes 6, sífilis, hepatites, doenças 

auto imunes, hematológicas (pioderma gangrenoso e policondrite recidivante), 

estreptococcias.  

 Papulas, placas e nódulos. Estão na superfície extensora de joelhos, cotovelos e 

articulações das mãos, menos freqüentes nas nadegas, MMII e pavilhões auriculares. 

Artralgia é freqüente, tendem a involuir e recidivar no mesmo local. 

 AP – vasculite leucocitoclastica. 

 DD – granulomatose de Shurg-Strauss, Sindrome de Sweet, Xantoma, Nodulos 

Reumatoides. 

 

 FIGURA 4 )Placa eritematosa, com papulas. Em região de cotovelo, unilateral. Pode ser 

contato, Sweet.  

 SINDROME DE SWEET 

 Placas eritematosas elevadas e bem delimitadas, levemente infiltrada.  

 Tem a forma clássica induzida por medicamentos e predomina no sexo feminino. 

Formas clássica ou idiopática – pode ser por IVAS, infecção do TGI, DII ou gravidez. 

 Paraneoplasia associada – leucemia mieloide aguda, carcinoma do TGU, mama e TGI. 

 Drogas – fator estimulador de colônia de granulocitos, minociclina, bactrim, 

carbamazepina, hidralazina e ACO. 

 A patergia pode estar presente. 

 DD: eritema multiforme, nodoso, eritema elevatum diutinum. 

 AP – infiltrado neutrofilico denso, difuso e perivascular sem vasculite. 

 Tenho que preencher os critérios maiores e menores (2 maiores e 2 menores). 

 Critérios maiores:  

 1) inicio abrupto de placas ou nódulos eritematosos dolorosos, 
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 2) exsudato neutrofilico denso na biopsia. 

 Critérios menores:  

 1) febre com temperatura acima de 38 C 

 2) associação com malignidade hematológica, doença inflamatória, gravidez ou infecção 

respiratoria ou gastrointestinal previas 

 3) Excelente resposta ao tratamento com corticóides sistêmicos 

 4) Valores laboratoriais anormais (leucocitose maior de 8.000, com 70% de neutrófilos, 

PCR elevada, VHS maior de 20. 

 Sindrome de Sweet induzida por drogas: vai ter inicio abrupto, clinica pode ser 

semelhante, achado histopatológico e a relação temporal entre uso da medicação e 

apresentação clinica ou recorrência com a administração tem que ser muito bem 

estabelecido. Os desaparecimentos das lesões com corticóide oral ou suspensão da 

droga tem que ocorrer. Para determinar q a Sweet é induzida por drogas tenho que ter 

todos esses critérios. 

 Não obedeço o mesmo padrão de critérios do que a Sweet geral. 

 

 FIGURA 5) placas eritemato-hipocromicas em região anterior de tórax, levemente 

atrofica.  

 PAPILOMATOSE RETICULADA E CONFLUENTE DE GOURGEROT E CARTEAUD 

 Mulheres e melanodermicos, com maior incidência dos 10 aos 35 anos. Tem associação 

com endocrinopatias ou atopia. Quadro clinico com papulas rugosas, planas, pouco 

salientes, de coloração variável, hipocromica, rósea ou acastanhada, de ate 5mm. As 

papulas tornam-se confluentes no centro e reticuladas na periferia, formando placas de 

limites imprecisos, ligeiramente descamativas. 

 Predomínio em região interescapular, epigástrica e intermamaria, pode acometer outras 

regiões. 

 DD com pitiriase versicolor, acantose nigricante, amiloidose cutânea, DS pela 

descamação e hipomelanose macular progressiva. 

 AP é pouco característico. 

 Tratamento com agentes tópicos (ceratoliticos, derivados da vitamina A e D, 

antimicrobianos), e sistêmicos (retinoides e antibióticos). 

 

 FIGURA 6) Macula acastanhada acometendo todo o ombro direito – AP com macarrão 

com almôndega – Pitiriase Versicolor. 

 

 FIGURA 7) Tumoracao eritematosa com crosta em região ocular. Pode ser Micose 

profunda, CBC pigmentado, CEC, melanoma amelanotico, granuloma piogenico. Tem 

outras lesões papulosas eritematosas e que sangram com facilidade em região oral. 
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 ANGIOMATOSE BACILAR 

 Muito freqüente a presença da lesão no palato e que sangra com facilidade, no HIV tem 

a manifestação mais difusa. 

 Causada por B. hanselae, CD4 menor de 200 no HIV, pode ser disseminada. No 

imunocomprometido é geralmente única. 

 Papulas angiomatosas superficiais, placas liquenoides violáceas ou nódulos subcutâneos 

profundos. 

 Forma superficial – granuloma piogenico. 

 Pode apresentar umbilicacao central, crostas ou ulcerações.  

 O acometimento extra cutâneo não poupa nenhum órgão. A histopatologia tem 

proliferação lobular e vênulas, células endoteliais arredondadas e protuberantes, alem 

de infiltrado neutrofilico.  

 Coloracao de Warthin – Starry ou ME. 

 DD com sarcoma de Kaposi, granuloma piogenico, micobacteriose atípica disseminada. 

 Tratamento com eritromicina, doxiciclina e claritromicina 

 Granuloma piogenico parece pelo sangramento fácil do local.  

 

 FIGURA 8) Multiplas micropapulas em face de Mao. Placa micropapulosa em palma de 

mãos. São endurecidas. No pulmão vemos um achado – tem algo borrando o seio 

cardiofrenico a Direita. Isso significa que há disseminação, paraneoplasia, e procuro 

alguma síndrome ou paraneoplasia.  

 Acomete o pulmão e causa micropapulas endurecidas na palma das mãos. Causa 

deformidades ósseas, edema de tecidos moles. Quase parece um dedo em salsicha.  

 PALMAS EM TRIPA 

 É assim chamada por causa do formado do dedo que fica deformado e lembra uma 

tripa, vilosidade. 90% associada a doença maligna, é paraneoplasica, pode ter acantose 

nigricans associada, associação com câncer gástrico e pulmonar. Há espessamento 

aveludado da pele palmar. Diagnostico diferencial com queratodermias, tratar o câncer. 

 As paraneo podem surgir antes ou durante a neoplasia. Algumas melhoram ao tratar o 

câncer e outras permanecem e temos que tratar a paraneoplasia. 

 Nesta doença – o tratamento é cuidar do câncer.  


