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lesõesCausistica:Métodos: Os autores apresentam três casos clínicos de crianças submetidas a transplante de medula óssea, 
fígado e rim com suas alterações dermatológicas observadas durante os seis primeiros meses pós-transplante. 
Resultados:Conclusões: Diante do aumento do número de pacientes transplantados e sua maior perspectiva de vida, muitas 
são as doenças cutâneas encontradas. Todavia, existe pouco subsídio teórico sobre os achados dermatológicos nos 
transplantes pediátricos. Desta forma, é fundamental alcançar melhor conhecimento sobre a vasta gama de doenças em prol 
de sua adequada prevenção e tratamento.  
 
MOSAICISMO – HIPERPIGMENTAÇÃO E HIPOPIGMENTAÇÃO - AO LONGO DAS LINHAS BLASCHKO. Zannotti C , 
Soirefmann M , Cestari T . Serviço de Dermatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Faculdade de Medicina UFRGS . 
HCPA. 
Introdução: As anomalias pigmentares ao longo das linhas de Blaschko compreendem um grupo de dermatoses, nas quais o 
mosaicismo tem sido um achado comum. O padrão do mosaicismo pode variar de acordo com o tipo de célula e o tempo em 
que o mesmo ocorre. As linhas de Blaschko são, provavelmente, determinadas pela migração das células epidérmicas 
durante a embriogênese e representam o limite entre a população de células normais e mutantes. Há referência de que 
essas linhas representam a perda de heterozigosidade na qual uma alteração mosaica genética específica da pele ocorreu, 
sugerindo que cada seguimento da pele possui um potencial único para a doença, dependendo do grau de heterozigozidade. 
Diversas doenças manifestam-se através de anomalias pigmentares ao longo das linhas de Blaschko, diferenciando-se em 
hipopigmentares ou hiperpigmentares, congênitas ou adquiridas. A maioria das dermatoses lineares que seguem as linhas 
de Blaschko são nevóides e congênitas. Menos comumente, são doenças cutâneas inflamatórias adquiridas, sem qualquer 
substrato genético. Objetivo: ilustrar dois diferentes padrões de mosaicimo: o primeiro de manifestação precoce e o 
segundo com surgimento tardio. Materiais e Métodos: Relato de caso. História Clínica: Caso 1 - Paciente feminina, 2 anos, 
parda, iniciou aos quatro meses de idade com manchas hipocrômicas no tronco, abdome e região genital, respeitando a 
linha média, assintomáticas. A paciente apresentava como comorbidades epilepsia, retardo do desenvolvimento psicomotor. 
Caso 2 - Paciente feminina, 49 anos, negra, doméstica, iniciou há 7 meses com manchas hipercrômicas no hemitórax, 
hemiabdome e no membro superior esquerdo, que nunca tiveram outra morfologia, que não a de mancha, assintomáticas. 
Referia história prévia de tuberculose pulmonar, sem outras comorbidades, negava o uso de medicações regularmente ou de 
forma eventual. Apresentava sorologias virais negativas e anátomo-patológico com achados de incontinência pigmentar. 
Resultados: Em ambos os casos, a conduta foi observacional. Conclusão: Chamar a atenção para um grupo de doenças que 
seguem uma distribuição muito característica, ao longo das linhas de Blaschko. Estas doenças foram, por longo tempo, 
consideradas apenas congênitas e relacionadas à alteração da pigmentação. Contudo, atualmente o diagnóstico de formas 
adquiridas e com diferentes aspectos é cada vez mais frequente, incluindo desde o líquen plano até lúpus eritematoso, 
erupção medicamentosa e formas esclerodermiformes. 
 
HERPES SIMPLES - TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. Soirefmann M , Andrade CB , 
Zampese MS . Serviço de Dermatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Faculdade de Medicina UFRGS . HCPA. 
Introdução: o vírus herpes simples humano (HSV) acomete mais de um terço da população mundial e é responsável por 
várias doenças, cujos efeitos podem ir desde o desconforto até a morte. Desde 1970, quando foi introduzido o antiviral 
aciclovir, múltiplas drogas tópicas e sistêmicas são utilizadas para o tratamento da infecção mucocutânea pelo HSV. 
Objetivos: atualizar o conhecimento sobre a terapêutica farmacológica para herpes simples, através de uma revisão da 
literatura médica. Material e Métodos: revisão não-sistemática da literatura recente, por meio de busca nos bancos de dados 
Medline, National Guideline Clearing House, Clinical Evidence e Medscape, utilizando-se as seguintes palavras: “herpes 
simplex” e “therapy/ treatment”. Revisão não-sistemática das referências bibliográficas de capítulos de livros e seleção de 
artigos em revistas clássicas na área dermatológica. Resultados: os tratamentos recomendados para o herpes orolabial na 
primo-infecção são o aciclovir e o penciclovir tópicos e o aciclovir via oral (VO), com redução no tempo de cura. Na infecção 
recorrente utilizam-se o aciclovir e penciclovir tópicos, aciclovir e famciclovir VO. Na supressão pode-se utilizar o aciclovir 
VO, apesar de não haver ensaios clínicos comprovando a eficácia do tratamento profilático. Na primo-infecção pelo herpes 
genital, podemos usar tratamentos tópicos, porém, com menos eficácia que o oral. O tratamento oral é realizado com 
aciclovir, valaciclovir e famciclovir, com redução da duração e gravidade da doença. Na infecção recorrente utilizam-se as 
mesmas drogas da primo-infecção. A terapêutica supressiva é realizada com aciclovir, valaciclovir e famciclovir; devendo 
nesse caso reavaliar a recorrência em um ano. Quanto à prevenção do herpes neonatal nas gestantes com história de 
herpes genital, as evidências são insuficientes para comprovar a eficácia da terapia antiviral VO diária no final da gestação, 
para a prevenção da infecção neonatal. No entanto, o aciclovir VO supressivo pode reduzir as lesões ativas genitais 
maternas na hora do parto. Conclusão: a escolha do tratamento mais adequado para o herpes simples deve levar em conta 
o tempo de evolução dos sintomas, a comodidade posológica das diversas drogas, o poder aquisitivo do paciente e o 
número de recidivas nos 12 meses que antecederam a consulta. Com esses dados pode ser escolhida uma terapia adequada 
e individualizada. 
 
DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRURIDO NOS PACIENTES COM DERMATITE ATÓPICA. Weber MB , 
Petry V , Weis L , Mazzotti NG , Cestari TF . Serviço de Dermatologia . HCPA. 
Introdução e Justificativa para apresentação: a dermatite atópica é uma doença bastante comum, principalmente na 
infância, afetando 10 a 20% das crianças. Um dos principais sintomas dessa dermatose é o prurido, muitas vezes de grande 
intensidade e que, freqüentemente, influencia nas atividades do dia a dia dos pacientes, como as atividades escolares, as 
atividades recreacionais e até na vida familiar. O objetivo deste trabalho é avaliar o prurido de acordo com períodos do dia 
em que se manifesta, verificar as perturbações no sono e nas atividades diárias dos pacientes, assim como avaliar as 
medicações utilizadas para melhorar a coceira e os fatores que aliviam e que pioram este sintoma.Materiais e métodos: 
estudo descritivo de formato transversal, feito através da aplicação de um questionário aos pacientes com dermatite atópica 
durante consulta de rotina ao ambulatório de Dermatologia. Após a aplicação do questionáruio, foi realizado exame físico 


