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Introdução

A amilóide é uma substância de natureza proteica

que se deposita no espaço extracelular de vários tecidos.

A amiloidose é a doença resultante da presença destes

depósitos.

A amiloidose AA, também designada como

amiloidose secundária ou reactiva, é uma rara, mas

grave, complicação das doenças inflamatórias crónicas e

infecções crónicas, ocorrendo no contexto de inflamação

prolongada.

O rim é o órgão mais afectado pela amiloidose

AA. A deposição contínua de amilóide resulta em

proteinúria e perda progressiva da função renal. A

síndrome nefrótica e/ou insuficiência renal ocorrem na

apresentação de até 91% dos doentes com amiloidose

AA.

Relato de caso

Masculino, 63 anos, pardo, natural de Lages,SC,

refere pápulas em ambos os pés, sem secreções e odores,

com episódios de descamação deixando a lesão com

avulsão do centro e bordas elevadas. Relata dificuldade

de deambular devido a dor do contato dos pés no chão.

Evoluiu com as mesmas lesões nas mãos. Faz imersão

em água quente e avulsão das lesões com tesoura para

aliviar a dor ao contato.

Nega outras comorbidade. Tabagista. Refere que

pai e irmãos com o mesmo quadro, limitado aos pés. Ao

exame físico, presença de inúmeras lesões crateriformes

e pápulas anfractuosas em ambos os pés, com algumas

lesões descamativas poupando região de cavo. Em

ambas as mãos presença de lesões cupuliformes

depressivas predominantemente em área de maior atrito.



Ceratodermia palmo-plantar de Buschke- Fischer-Brauer
PAULO ROBERTO RAMOS ALVES1; THAISE BRIGHENTE VOLPATO1; DANIELA CHITOLINA CASAGRANDE; KARINE MARIA BITENCOURT GRIS3.

1 Acadêmico Medicina; 2 Médica Medicina Saude e Comunidade.

Responsável: Paulo.rramos@Hotmail.com

Discussão Conclusão

Referência

A CBFB é uma ceratodermia palmo-plantar

circunscrita e hereditária. Sua incidência estimada é de

2/100.00. Recursos que suportam o diagnóstico CBFB

neste paciente é a genética familiar sugestiva de um

modo autossômico dominante de herança que mede mais

de três gerações, achados clínicos de hiperceratose

múltipla, pápulas e placas crateriformes envolvendo as

palmas das mãos e plantas dos pés com caráter remissivo

após processos de abrasões e posterior retorno.

O tratamento à base de acitretina sistêmica e os

análogos tópicos da vitamina D3 são uma opção

terapêutica. Frequentemente há melhora com recorrência

do quadro posterioirmente. O uso de ceratolíticos

tópicos conferem algum alívio aos pacientes. No caso

exposto, devido ao alto grau de comprometimento, o

paciente foi encaminhado para desbridamento cirúrgico

das regiões mais afetadas com posterior uso de

ceratolítico tópico, com melhora das recidivas e

diminuição da gravidade das lesões.

Apesar de sua epidemiologia não muito escassa,

ainda é uma doença subdiagnosticada que leva ao

comprometimento da qualidade de vida muito grande

dos pacientes. O reconhecimento precoce pode levar a

tratamentos mais conservadores e de melhor adesão.

Após o diagnóstico paciente foi hospitalizado para

desbridamento das lesões e endoscopia digestiva.
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