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Uma adolescente de 15 anos de idade, saudável, recorreu ao serviço de urgência por eritema reticulado nos
membros inferiores. Os sintomas, com três dias de
evolução, tinham tido início com um eritema ligeiro
na superfície externa do membro inferior direito, que
evoluiu para uma lesão reticulada hiperpigmentada,
acompanhada de sensação de queimadura e edema.
Uma lesão semelhante apareceu no membro inferior
esquerdo (Fig. 1).
A investigação da história da doente revelou o uso de
um radiador junto dos membros inferiores durante os
dois últimos meses.
Recomendou-se que fosse evitada a exposição ao calor
e que fosse realizada hidratação da pele e analgesia. Na
reavaliação posterior verificou-se que o eritema tinha
diminuído, com resolução do edema e da sensação de
queimadura.
O eritema ab igne é uma dermatose reticulada, pigmentada rara, provocada pela exposição prolongada a
uma fonte de calor, como por exemplo fogões ou computadores portatéis.1-3 Os sinais iniciais são um eritema
macular que, com a exposição crónica, se torna lívido e
hiperpigmentado.1,2
A evicção da fonte de calor conduz à resolução dos sintomas. No caso de uma exposição prolongada existe um
risco acrescido de lesões permanentes, como por exemplo evolução para carcinoma de células escamosas.1,2
Atualmente, o eritema ab igne não é uma patologia
comum e entre os diagnósticos diferenciais inclui-se o
livedo reticularis ou cutis marmorata. No entanto, deve
ser considerado perante sintomas típicos.
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Figura 1. Aparência do eritema dos membros inferiores.
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O QUE ESTE CASO ENSINA
• O eritema ab igne é uma dermatose hiperpigmentada rara,
frequentemente associada à exposição prolongada a fontes de
calor.
• O diagnóstico é clínico e, quando é estabelecido precocemente,
permite a resolução das lesões, com a evicção da fonte de calor.
• Um atraso no diagnóstico pode levar a lesões cutâneas
irreversíveis, entre as quais a sua evolução para carcinoma de
células escamosas.
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