
Revista

HCPA

Semana CientíficaSemana Científicaª
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre252512º Congresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Mercosul

Anais

R E V I S T A D O H O S P I T A L D E C L Í N I C A S D E P O R T O A L E G R E E
F A C U L D A D E D E M E D I C I N A D A U N I V E R S I D A D E D O R I O G R A N D E D O S U L

REVISTA HCPA 2005; 25 (Supl 1) :1-251

REVISTA HCPA - Volume 25 (Supl 1) - Setembro 2005
International Standard Serial Numbering (ISSN) 0101-5575

Registrada no Cartório do Registro Especial de Porto Alegre sob nº 195 no livro B, n.2
Indexada no LILACS

A Correspondência deve ser encaminhada para: Editor da Revista HCPA - Largo Eduardo Zaccaro Faraco - Rua Ramiro Barcelos, 2350
90035-903 - Porto Alegre, RS - Tel: +55-51-2101.8304 - www.hcpa.ufrgs.br



 40 

Introdução: a necrobiose lipoídica diabeticorum (NLD) é uma doença rara, relacionada à diabete melito (DM). Até 
65% dos pacientes com NLD têm diagnóstico de DM. Clinicamente apresenta-se com máculas ou placas de 
forma oval ou irregular, confluentes, acometendo a face anterior e/ou lateral dos membros inferiores, com padrão 
simétrico. O diagnóstico diferencial principal deve ser feito com o granuloma anular, bastante semelhante ao 
exame histopatológico.Objetivo: relatar o caso de uma paciente que apresentou surgimento de lesões 
compatíveis com necrobiose lipoídica diabeticorum após o diagnóstico de diabete melito. Relato do Caso: 
paciente feminina, 46 anos, branca, refere surgimento de manchas nas pernas há três anos, com crescimento 
lento e progressivo, assintomática. Tem DM, há cinco anos, tratada com dieta irregular e antidiabéticos orais. 
Não tem bom controle da doença. Ao exame físico apresenta várias lesões, confluentes, não-papulosas, 
castanho-avermelhadas, bem delimitadas e centro levemente eritematoso, na região pré-tibial. Exames: foi 
realizada biópsia da lesão que mostrou alteração degenerativa com faixa do colágeno e infiltrado inflamatório de 
mononucleares intersticial e perivascular.Discussão: apresentamos um caso atípico de NLD na qual não há 
presença de telangectasias e atrofia da pele, características comuns da dermatose, o que trouxe dificuldade no 
diagnóstico. Apesar de não haver certeza sobre a fisiopatologia da lesão, a NLD é relacionada a vasculopatia 
com processo inflamatório e obstrutivo de vasos da derme, ocasionando ao paciente um desconforto estético, 
uma vez que costuma ser assintomática. Há relato de desaparecimento espontâneo em alguns casos em cerca 
de 6 a 12 anos. Alguns tratamentos foram propostos, porém os resultados ainda são inconclusivos. 

  

PREVALêNCIA DE MANIFESTAçõES CUTâNEAS EM PACIENTES COM DIABETE MELITO TIPO II E IDADE 
IGUAL OU SUPERIOR A 16 ANOS NO BAIRRO MATHIAS VELHO EM CANOAS – RS 

CRISTIANE BERGAMINI;MARCELO CAMPOS APPEL DA SILVA; NICOLLE GOLLO MAZZOTTI; MAGDA 
BLESSMANN WEBER 

Introdução: o diabete melito (DM) é uma das doenças endocrinológicas mais comuns e um sério problema de 
saúde pública, com repercussões importantes na vida dos pacientes. Dentre as complicações do DM estão as 
dermatoses, muitas das quais são marcadoras da enfermidade ou condições incapacitantes que podem trazer 
prejuízo nas atividades e na qualidade de vida dos pacientes.Material e Métodos: foi realizada investigação 
populacional dos pacientes diabéticos atendidos em um posto de saúde do Bairro Matias Velho – Canoas – 
através de exame físico e questionário para análise da sintomatologia e das doenças dermatológicas 
associadas.Resultados: foram examinados 50 pacientes (56,6 + 13,3 anos, 78% sexo feminino), localizados 
através de revisão de prontuário. A média do tempo de doença foi de 8,8 + 8,2 anos. Em relação ao tratamento 
da DM, 68 % faziam controle com dieta e 80% realizavam algum tipo de tratamento medicamentoso (22% 
insulina, 44% metformina e 52% sulfuniluréia). Durante o exame físico, foram encontrados 6 casos de 
pseudoacantose nigricans, 28 de unhas amareladas, 7 de monilíase oral, 22 de distrofia ungueal, 11 de pele 
espessa, 11 de impetigo, 32 casos de candidíase e 2 pacientes com eritrasma. As lesões de impetigo acometiam 
principalmente os membros inferiores e o dorso. As lesões diagnosticadas como micose localizavam-se 
predominantemente nas unhas e região interdigital dos pés e as lesões de candidíase na região inguinal. Foi 
encontrado um número significativamente maior de lesões de pele espessa nas mulheres quando comparadas 
aos homens (P = 0,04). Pacientes que realizavam algum tipo de tratamento medicamentoso apresentavam um 
número significativamente menor de lesões de pele amarelada em relação aos pacientes que não faziam 
tratamento. Pacientes não-brancos perceberam mais lesões de unha (P=0,02) e mais unhas amareladas 
(P=0,02), além disso, apresentavam ao exame físico mais lesões de pseudoacantose nigricans (P<0,01).  
Discussão: embora a literatura não apresente um valor de prevalência de lesões de candida, a freqüência 
encontrada em nosso trabalho (64%) está dentro do esperado, tratando-se de enfermidade bastante comum em 
pacientes com DM. Da mesma forma, o achado de unhas amarelas (56%) e distrofia ungueal (44%), geralmente 
relacionadas com onicomicoses, são doenças de freqüência elevada.  Os achados do presente trabalho mostram 
que as dermatoses são alterações freqüentes nos pacientes diabéticos e que devem ser observadas com 
atenção. 

  

MELANOSES VULVARES BENIGNAS 

LúCIO BAKOS;DR ROBERTO REZENDE; DR RENATO BAKOS; DR ANDRé CARTELL E ACAD LAURA 
MAGALHãES MOREIRA 

Melanoses Vulvares Benignas (MVB) são lesões infreqüentes, hiperpigmentadas e assintomáticas, que 
acometem principalmente jovens. Podem gerar dúvidas ao seu reconhecimento por apresentarem clínica similar 
à dos Melanomas Vulvares (MV), sobretudo em fases tardias. Tendem a permanecer com mesmo tamanho e 
cor, embora novas lesões possam surgir. Sua benignidade é confirmada pela histologia, imunohistoquímica e 
microscopia eletrônica, além da clínica e da dermatoscopia. MV são raros, ocorrem mais em mulheres idosas e 
geralmente têm diagnóstico tardio. Surgem como máculas, pápulas ou nódulos, em geral assintomáticos, de 
crescimento lento e pigmentação variada, podendo tornar-se sintomáticos quando ulcerados/avançados. Mulher 
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de 31a, notou lesões vulvares desde a puberdade. Apresenta manchas hipercrômicas irregulares, 
marrons/pretas, assimétricas, por vezes mal delimitadas, em ambos pequenos lábios. Manchas aparentavam ter 
aumentado com os anos;Mulher de 30a, 9ºm de gestação. Ginecologista verifica máculas escuras, 
assintomáticas em pequenos lábios, sem investigar. Avaliação dermatológica, 9m após o parto, evidencia 
mancha acrômica vitiligóide, bem delimitada, envolvendo pequenos lábios e clitóris, com máculas negras 
irregulares bem delimitadas no seu interior;Mulher de 44a, nunca tinha notado as lesões vulvares. Apresenta 
manchas hipercrômicas, marrons/pretas, assimétricas, serpiginosas, mal delimitadas, com áreas hipocrômicas 
centrais, em grandes e pequenos lábios bilateralmente.A MVB, principalmente na mulher adulta, pode preocupar 
ao simular clinicamente MV. Assim, após avaliação clínica e dermatoscópica, indica-se biopsiar lesões suspeitas, 
sobretudo quando atípicas ou quando tenham sofrido alterações, irregularidades em cor ou formato, prurido, 
desconforto ou sangramento. 

  

NóDULOS PROLIFERATIVOS EM NEVOS MELANOCíTICOS CONGêNITOS: SIMULADORES DE MELANOMA 

RENATO MARCHIORI BAKOS;DR LUCIO BAKOS; DRA TANIA CESTARI; DR ANDRé CARTELL E ACAD 
LAURA MAGALHãES MOREIRA 

Nevos Melanocíticos Congênitos (NMCs) ocorrem em cerca de 1% dos recém-nascidos (RNs) e são 
classificados de acordo com seu tamanho. São considerados pequenos quando iguais ou menores que 1,5 cm 
ou grandes caso sua maior dimensão ultrapasse 20cm. Acima destas dimensões e quando acometem um 
segmento corporal são denominados de gigantes. Estas lesões possuem algumas características histológicas 
que as diferenciam dos nevos adquiridos e associam-se a um maior risco para Melanoma. Os Melanomas 
Congênitos são extremamente raros e possuem prognóstico muito reservado. Entretanto, lesões proliferativas 
melanocíticas benignas, de aspecto tumoral, podem ocorrer em NMCs gigantes e podem ser confundidas clínica 
e histologicamente com alterações malignas. *Recém-nascido, branco, produto de gestação normal, apresentou 
NMC gigante de tronco, sobre o qual se notavam nódulos de diversos tamanhos, um destes ulcerado e outro 
erodido. A TC não demonstrou melanose neuro-cutânea. Sem outras alterações. *Menina branca, com NMC 
gigante de tronco, apresentou aos 6 meses de idade, uma tumoração vegetante e erodida, diagnosticada 
inicialmente clínica e histologicamente como Melanoma. Ausência de alterações tomográficas de SNC. 
Atualmente com 11 anos, não apresentou nenhuma outra lesão proliferativa.Os casos relatados ilustram a 
dificuldade do diagnóstico de lesões melanocíticas no RN. Está recomendada atenção especial ao diagnosticar 
Melanoma nesta faixa etária, tanto do ponto de vista clínico, quanto através da análise histológica da lesão 
suspeita. 

  

ESPOROTRICOSE CUTÂNEO-LINFÁTICA – RELATO DE UM CASO 

LEANDRA CAMINI;MARIANA SOIREFMANN, LUCIO BAKOS, LUIS FERNANDO BOPP MüLLER 

Introdução: A esporotricose é uma micose profunda e crônica causada pelo fungo dimórfico Sporothrix schenkii, 
habitante do solo. A inoculação ocorre por ferimento com material contaminado, geralmente palhas ou espinhos, 
sendo os agricultores, jardineiros e trabalhadores florestais os profissionais com maior risco para a infecção. A 
apresentação clínica mais comum é a cutâneo-linfática. No ponto de inoculação surge uma lesão pápulo-nodular, 
às vezes ulcerada, que é seguida por um cordão de nódulos ao longo do trajeto linfático. Objetivos: apresentar 
um caso típico de esporotricose cutâneo-linfática, chamando a atenção para o diagnóstico diferencial com outras 
dermatoses gomosas e supurativas.  Relato do caso: mulher, 36 anos, agricultora, com lesão nodular 
eritematosa, centro ulcerado, sinal da “escumadeira” presente, e outros nódulos dolorosos, seguindo trajeto 
linfático ascendente no antebraço esquerdo, há 4 semanas.  Indicada para debridamento da lesão, a equipe da 
Cirurgia solicitou consultoria à Dermatologia para elucidação diagnóstica. O exame cultural foi positivo para 
Sporothrix schenkii e a paciente apresentou boa resposta clínica com o uso de iodeto de potássio por 8 
semanas.Discussão: o conhecimento da história natural da doença e das manifestações clínicas, associado ao 
exame micológico cultural (padrão ouro) permite o diagnóstico acurado da esporotricose, que deve ser 
diferenciada de piodermites, nocardiose, leishmaniose, tuberculose cutânea, paracoccidiodomicose, 
micobacterioses atípicas e cromoblastomicose. O uso de iodeto de potássio ainda é a medicação de escolha em 
nosso meio, por ser uma opção terapêutica efetiva e de baixo custo. Assim, procedimentos invasivos como 
drenagens e punções são desnecessários e devem ser evitados. 

  

FIBRODISPLASIA OSSIFICANTE PROGRESSIVA – RELATO DE CASO 




