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FUNDAMENTOS
A dermatite atópica (DA) atípica é pouco discutida na literatura atual. Ressaltamos a importância deste relato por
apresentar um paciente cuja principal manifestação foi de eczema folicular generalizado. Por ser incomum, há
dificuldade no diagnóstico e atraso no tratamento, corroborando para maior gravidade.

RELATO DE CASO
Homem, 22 anos, procedente de São Paulo, fototipo IV, descendência africana e antecedentes atópicos. Iniciou o
quadro com prurido, xerose e eczema, em fossas cubitais e poplíteas, aos 2 anos. As lesões evoluíram para eczema
de padrão folicular, difusamente. Apresentava nódulos pruriginosos em membros inferiores, manchas
hipo/hiperpigmentadas pós inflamatórias, xerose generalizada, eczema crônico em pescoço e dorso de mãos, linhas
de Dennie Morgan e pitiríase alba. Biópsia de pele apresentou epiderme com espongiose, paraceratose e acantose
irregular. Sangue periférico com IgE elevada e eosinofilia. O diagnóstico ocorreu na idade adulta

DISCUSSÃO
O paciente apresenta características clássicas da doença, como atopia, xerose e prurido, além de lesões de morfologia e
localização atípicas, maior gravidade e aparecimento da lesões apenas na vida adulta. Mas, a principal manifestação
foi de eczema folicular localizado em regiões além das áreas clássicas (fossas cubitais e poplíteas). É importante o
reconhecimento deste tipo de eczema, pois o diagnóstico é clínico. Nesse caso o paciente, recebeu tratamentos com
emolientes e corticoides tópicos, sem resposta. Optou-se pela introdução de Ciclosporina, associado à corticoides e
emolientes, com melhora.

CONCLUSÃO
Dessa forma, as características clássicas da doença, presentes nesse relato, foram atopia, xerose e prurido. As
lesões atípicas notadas foram o eczema folicular generalizado e o prurigonodular em regiões extensoras. Esses
achados são incomuns na forma típica da DA, sendo mais prevalentes em descendentes africanos.
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