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RESUMO:
Relato de caso de paciente que apresentou como única
manifestação de Eritema multifome, lesões bolhosas em mucosa
oral, causado por uso de antinflamatorio oral.

Paciente

retorna apresentando novas lesões .Refere ter feito uso
de Piroxicam nos dias 19 e 20 deste mês para cólica menstrual,
contrariando recomendações.
EF:

crostas e bolha flácida com eritema de base.

Cd:

reorientamos a paciente , mantendo conduta.

RELATO DE CASO:
23/07/13
Paciente

31 anos, feminina, solteira, fototipo V, nega
comorbidades prévias, nega uso de medicação continua, apenas
uso de antinflamatório e analgésicos esporadicamente.
Admitida

em nosso serviço em 01/04/13 com queixa de bolhas
nos lábios e interior da boca, com dor e formigamento local que
duram aproximadamente 6 dias, sempre coincidindo com período
menstrual
Fez

uso de aciclovir 1000g ao dia por 40 dias prescrito em P.S
sem melhora do quadro.

Paciente

retorna referindo ter feito uso apenas de Buscopam
simples em período menstrual e não apresentou mais lesões
Paciente

seguiu sem novas lesões.

CONCLUSÂO:

24/04/13

multiforme é um termo utilizado para designar uma
reação de hipersensibilidade mucocutânea aguda caracterizada
por erupção na pele com ou sem envolvimento bucal.
Ocasionalmente, o eritema multiforme pode envolver a boca
isoladamente, clinicamente caracterizada por bolhas e
ulcerações, podendo ocorrer esfacelamento difuso e ulceração de
toda a superfície da pele e mucosa com diferentes graus de
comprometimento, apresentando, como achado comum, lesões
em forma de alvo.

Paciente

No

Vem

com exames: sorologia para Herpes IgG 73 9reagente) IgM
2 (não reagente)
Sorologia
EF:

CMV IgG 6,32 ( não reagente) IgM não reagente e

sem lesões no momento

retorna apresentando lesões em lábio superior de
aproximadamente 1cm e edema local. (Conforme imagem)
Referiu

estar menstruada e ter feito uso de Buscopam composto
e ibuprofeno para cólica menstrual.

Eritema

caso relatado, vemos uma apresentação clínica menos
comum, com acometimento apenas de mucosa oral, tendo como
fator desencadeante o uso de antinflamatório oral.

Neste

dia, realizada biopsia da lesão bolhosa neste serviço e
coleta de sorologia para Herpes
Resultado

do Anatomo: Eritema Polimorfo Epidérmico

Exame

Microscópico: Mucosa malpighiana apresentando no
epitelio acentuado grau de necrose de coagulaçao dos
queratinóctos isolados ou agrupados formando lesão bolhosa com
início de reepitelização.
No

córion papilar observa-se dendo infiltrado linfovitário em faixa
tendo de permeio numerosos malanofagos.
Não

foram observadas cëlulas de inclusão viral.

Não

foram observadas células acantolíticas.

Sorologia

Herps 1: IgG 69

Sorologia

Herps 2: IgG não reagente IGM não reagente

Cd:

IgM não reagente

suspendemos antinflamatorio e dipirona, deixando apenas
Buscopam simples e paracetamol em caso de dor
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