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INTRODUÇÃO:
Relata-se caso de psoríase tipo placa anular
(PPA), que compartilha aspectos de psoríase
em placa e pustulosa anular.

HISTÓRIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS:
J.R.B., 12 anos, masculino, fototipo IV. Há 5
anos, apresenta placas eritematosas, com
preservação da região central, no tronco,
região posterior do pescoço, retroauricular e
couro cabeludo. Presença de pits ungueais e
sinal de Auspitz. Não foram notadas típicas
lesões em placas confluentes e pústulas.
Paciente já havia sido tratado com penicilina
benzatina por 3 anos, sem melhora do quadro.
Ao exame histopatológico da lesão central do
tronco,
observam-se
acantose
com
alongamento regular dos cones epiteliais,
hiperqueratose, paraquertose e hipogranulose
focal.

Placas eritematosas com região central preservada

DISCUSSÃO:
A psoríase em placa ocasionalmente evolui,
após tratamento tópico, a lesões anulares com
centro claro. Na PPA, há pústulas e placas
eritêmato-anulares.
Embora
rara,
essa
entidade ocorre em todas as idades, mas afeta
em proporção maior a população mais jovem.
A placa anular de psoríase sem pústula tem
sido encontrada em poucos relatos. Morris et
al mostraram, em uma revisão de 1262
crianças, um tipo de psoríase anular sem
pústula. Guill e colaboradores descreveram 2
casos de meninos com 20 e 10 anos de idade
que apresentavam psoríase em placa e
disposição anular sem pústula.
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CONCLUSÃO:
Apresentação atípica de lesões monótonas
com características da psoríase tipo placa,
com centro claro, na ausência de tratamento
prévio e configuração anular, é rara.
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