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contato, o teste de contato é essencial, não só para diagnóstico
diferencial como para detectar o alérgeno causador. Identificá-lo é importante, uma vez que as substâncias presentes no slime
fazem parte da composição dos produtos de uso cotidiano dos
pacientes, como shampoos, sabonetes e cremes. Desse modo,
caso não haja um diagnóstico preciso, a dermatite pode evoluir com recidivas pela manutenção do contato com o alérgeno,
aumentar a morbidade e dificultar o controle da doença.
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Onicomadese secundária à síndrome
mão-pé-boca: relato de dois casos夽,夽夽
Prezado Editor,
A onicomadese secundária à síndrome mão-pé-boca é
manifestação relativamente incomum, porém assustadora
para os pais e cuidadores das crianças acometidas. Em relato
de série de 145 casos da Tailândia, a onicomadese ocorreu em
5% a 37% dos casos, dependeu do vírus causador.1 A síndrome
mão-pé-boca é causada por vírus Coxsackie, o subtipo A6 é o
mais comum, alguns por Enterovirus e Echovírus. É mais comum
em crianças abaixo dos 10 anos,2 com sintomas semelhantes a

DOI referente ao artigo:
https://doi.org/10.1016/j.abd.2019.06.011
夽 Trabalho realizado na Clínica Tiradentes, Araçatuba, SP, Brasil.
夽夽 Como citar este artigo: Ocanha-Xavier JP, Xavier Jr JCC. Onychomadesis secondary to hand-foot-and-mouth disease: report of
two cases. An Bras Dermatol. 2020;95:266---268.

processo gripal (febre, linfonodomegalia, náuseas e vômitos,
mal-estar) associados a ulcerações tipo aftas na mucosa oral e
vesículas nas mãos e pés. Entretanto, pode ocorrer transmissão
oral-fecal por até 30 dias, mesmo com o cessar dos sintomas
em 7 a 10 dias. As alterações ungueais mais comuns da síndrome
mão-pé-boca são: linhas de Beau, leuconiquia e a onicomadese.3
As linhas de Beau são sulcos transversos esbranquiçados resultantes da parada temporária de formação da placa ungueal.3
A onicomadese seria forma mais grave desse acometimento.
Quando ocorre parada do crescimento ungueal por uma a duas
semanas resulta no descolamento da placa em relação ao leito
ungueal. A nova unha cresce sem conexão com a unha anterior,
ocorre separação e descolamento da unha antiga. Foi proposto
que essa alteração seja por ação tóxica direta do vírus na matriz
ou pela inflamação secundaria à maceração das bolhas digitais.4
De acordo com série de casos,1 a onicomadese é mais comum
na síndrome mão-pé-boca causada por vírus Coksackie A6 do
que por outros vírus. Outro estudo espanhol,5 que investigou um
surto de onicomadese (311 casos) demonstrou alta frequência
de síndrome mão-pé-boca como possível causa (60%), identificou
tanto vírus Coksackie quanto da família Enterovírus em amostras
fecais. O tratamento para a síndrome é sintomático, já que se
trata de doença autolimitada com raras sequelas. Apresentamos
dois casos de pacientes com onicomadese secundária à síndrome
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Figura 1 Mãos do paciente com 3 anos, mostrando linhas de Beau em quase todas as unhas e onicomadese nos segundos quirodáctilos (bilateralmente) e quarto quirodáctilo esquerdo.

Figura 2 Mão direita da paciente com 7 anos, mostra onicomadese em terceiro e quarto quirodáctilos.

mão-pé-boca, um em paciente de 3 anos do sexo masculino
(fig. 1) e outra em paciente de 7 anos do sexo feminino
(figs. 2 e 3). O diagnóstico para a síndrome mão-pé-boca para
ambos os casos foi clínico, com história de sintomas gripais que
evoluíram com lesões orais e acrais. As alterações ungueais
ocorreram por volta de 14 dias após o início dos sintomas no
primeiro caso e 10 dias no segundo. Ambos evoluíram com
melhoria completa das alterações ungueais, sem tratamento
específico e sem sequelas. A orientação adequada dos pais
sobre essa manifestação se faz necessária para evitar condutas
intempestivas e consultas emergenciais desnecessárias.

Figura 3 Detalhe do primeiro quirodáctilo da mão direita da
paciente de 7 anos, mostrando o descolamento da unha antiga
em relação à nova.
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Mucinose folicular idiopática
na infância夽,夽夽
Prezado Editor,
A mucinose folicular é doença de ocorrência rara, pertencente
ao grupo das mucinoses cutâneas, caracterizada por depósitos
localizados ou difusos de mucina na pele ou folículos pilosos. Dois
tipos foram descritos: primário, ou idiopático, e secundário. Pode
estar associada a doenças benignas ou malignas.1
Clinicamente é caracterizada pela presença de pápulas ou
placas papulosas, eritematosas ou eritemato-acastanhadas, bem
delimitadas. Queratose folicular ou áreas de alopecia também
podem ser observadas. Outras apresentações menos frequentes
já foram descritas, como acneiforme, eczematosa, cística ou
nodular.2
Paciente do sexo masculino, branco, 11 anos, sem antecedentes pessoais e familiares de interesse, com história de lesão
cutânea, assintomática, na face havia 2 anos.
Ao exame dermatológico: lesão hipocrômica encimada por
pápulas brilhantes foliculares e não foliculares na região
periocular esquerda, nasal, malar e zigomática, lesões papulosas
na pálpebra superior direita e discreto edema palpebral esquerdo
(fig. 1). Testes de sensibilidade superficial normais.
O exame anatomopatológico de rotina (Hematoxilina &
eosina) revela epiderme preservada. Derme apresenta alguns folículos pilosos com material fibromixoide no estroma e algumas
células inflamatórias de padrão misto (fig. 2). No Alcian Blue
presença de mucina na bainha externa do folículo piloso (fig. 3).
Exames laboratoriais para exclusão de doenças associadas
foram solicitados, todos normais.
Tratado com corticoide tópico de alta potência diariamente
com melhoria, porém recidiva quando interrompido.
Em 1957, Hermann Pinkus descreveu um grupo de 6 pacientes com alopecia localizada, caracterizada histopatologicamente
pela deposição de mucina nos folículos pilosos, a qual deu o nome
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de alopecia mucinosa. Jablonska et al., em 1959, substituiu essa
denominação por mucinose folicular, termo aceito até hoje.3
Sua causa permanece desconhecida. Atualmente é considerada um padrão de reação do epitélio folicular a diversos fatores.1
Essa dermatose pode ter duas variantes clínicas: 1,2,4
1. Primária, considerada uma forma idiopática, benigna e transitória, que pode ocorrer mais comumente em crianças e
adultos. Em jovens tende a comprometer o segmento cefálico
e pescoço, regride espontaneamente após 2 a 24 meses, na
maioria das vezes. Foram observados casos raros de desenvolvimento da doença de Hodgkin, outros linfomas e leucemia.
Em adultos observam-se lesões generalizadas, que podem
durar indefinidamente.4

Figura 1

Lesão hipocrômica encimada por pápulas brilhantes.

