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Pseudopelada de Brocq simulando Alopécia Triangular: Relato de Caso

RELATO DE CASO:
Paciente sexo feminino, 63 anos, aposentada, residente de Paragominas,
estado Pará. Apresentando há 3 anos com placa única, infiltrada, esbranquiçada , de
formato triangular, em região frontal, assintomática. Apresentava ausência de
descamação,

aspecto

infiltrado,

centro

levemente

deprimido

e

coloração

esbranquiçada. Foi realizado o exame de dermatoscopia onde constatou: Ausência
de óstio folicular nas áreas afetadas, ausência de elementos inflamatórios ou
descamativos, principalmente na borda perifolicular da placa.
Foi prescrito as medicações abaixo para uso domiciliar, e feito infiltração
intralesional com corticoide diluído com mepivaicaina e soro fisiologico e sugerido
biopsia de couro cabeludo.

Foto clinica
Pela dermatoscopia realizada vimos:

Foto dermatoscopia

Ausência de óstio folicular nas áreas afetadas, ausência de elementos inflamatórios
ou descamativos, principalmente na borda perifolicular da placa.
Após a consulta, a paciente iniciou o tratamento tópico domiciliar com
formulas manipuladas e suplemento oral (monessa® e pantogar neo®). Foi utilizado
uma fórmula tópica contento lanatoprosta fragon 0,005%® em base bio serum
capilar e outra formula contendo minoxidil 5%, clobetasol 0,05%, d pantenol 5%,
alfatocoferol 2%, biotina 0,05% , cafeína 2%, base bioserum capilar. Porém com 15
dias de uso dos tópicos, paciente relata couro cabeludo muito sensível e
avermelhado, sendo interrompido o uso dos tópicos e realizado a biopsia cutânea.
De acordo com a clínica e dermatoscopia, surgiu a hipótese diagnostica de
alopecia triangular frontal, alopecia mucinosa, alopecia areata e pseudopelada de
brocq.

Foto: dermatite de contato alérgica por uso de medicações tópicos
Após interromper a medicação e os sintomas de ardência e vermelhidão
cessarem; foi realizado biopsia cutânea de couro cabeludo com punch 4, no centro
da lesão e posteriormente na periferia da lesão .

.
Foto da biopsia realizada com punch 4.0 - Foto clínica no dia da biopsia
Resultado a exame histopatológico visualizou redução significativa de
unidades pilossebaceas, muitas das quais se encontram substituídas por tratos
fibrosos. O estroma em torno também é fibroplásico, com alguns linfócitos em torno
dos vasos. Ausência de depósitos mucíparos. Anexos sudoríparos livres de
inflamação. Folículos pilosos residuiais não exibem inflamação periinfunbibular e
nem peribulbar. Ausência de atrofia epidérmica e de alterações da interface
concluindo como ALOPECIA CICATRICIAL COM AUSÊNCIA DE INFLAMAÇÃO,
quadro compatível com PSEUDOPELADA DE BROCQ.

(Imagem do histopatológico descrito acima)
O termo pseudo-pelada implica que as lesões se assemelham a alopecia
areata. É caracterizada por múltiplas pequenas áreas alopécicas arredondadas ou
ovais, à princípio não inflamatórias , branco-marfim ou da cor da pele. Quando
aparecem, as placas podem ser rosadas ou até discretamente edematosas. São
assintomáticos ou moderadamente pruriginosas, e raramente descamativa. O vértice
e as áreas parietais do couro cabeludo são os mais afetados, mas não
exclusivamente.
Denominadas de “FOOTPRINTS IN THE SNOW”, podem existir lesões
geralmente aparecem como pequenas placas de alopecia, geralmente medindo 5 a
10 mm de diâmetro, agrupadas em uma única região. Essas características
conferem ao PPB a aparência de "pegadas na neve”.
As lesões podem progredir para uma aparência de confete, multiplicando-se
em número, ou dar origem a áreas maiores de alopecia por coalescência de placa.

Nesse sendo, diferentes formas clínicas têm sido descritas, consistindo em placas
de tamanhos variados. As lesões são atróficas, lisas e sem folículo visível, já as
hastes de cabelo localizadas na periferia das placas podem ser facilmente
arrancadas. Em relação ao exame de dermatoscopia confirma a ausência de folículo
piloso no centro das placas e ausência de halo hiperceratótico rosa, característico do
líquen plano pilar.

DISCUSSÃO
Caracteriza-se por placas alopecias bem delimitadas que clinicamente não
parecem inflamatórias e podem ser confundidas com areata (pelada) (BERNÁRDEZ
et al., 2015, p. 262).
Assim Bernárdez et al. (2015, p.262) ressalta que Afeta principalmente
mulheres e tem como característica, placas irregulares e confluentes de perda de
cabelo levando a atrofia moderada em estágio final, discreta vermelhidão ao redor
dos folículos”.
Sua progressão é lenta, com curso longo de mais de dois anos, havendo
destruição dos folículos capilares, porém pode ocorrer possível terminação
espontânea (OLSEN et al., 2003, p. 18).
Neste sentido Kluger e Assouly (2011, p. 430) relatam que “Por ter este
caráter crônico, lento e progressivo sem sinais inflamatórios; o acompanhamento
pode ser difícil, necessitando de um acompanhamento fotográfico”. Em relação ao
tratamento, se assemelha ao do LPP, porém a escolha dependera dependerá da
atividade da doença, da área do couro cabeludo afetada e da relação risco-benefício
para o paciente (BERNÁRDEZ et al., 2015, p. 263).
Hoje se tem como opções de tratamento são Clob-X® Spray ou Gel, Minoxidil
5%

solução,

Hidroxicloroquina

200

mg

2x

dia

(porem

com

resultado

pobre),Pioglitazona 15 mg 1x dia para evitar progressão da doença (PRASAD et al.,
2020, p. 146).
Já o uso da ciclosporina e o micofenolato mofetil (Cellcept®) são alternativas
de segunda linha desse modo Stefanato (2009, p.24) pontua que: eles podem
bloquear o processo evolutivo à custa de menos efeitos colaterais. Importante
lembrar que a contracepção em mulheres é necessária e se for indicado transplante
capilar, este só podem ser oferecidos após dois anos de doença estável.

CONCLUSÃO:
A pseudopelada de Brocq é uma forma idiopática e lentamente progressiva de
alopecia cicatricial, apresentando-se clinicamente com várias pequenas manchas
alopécicas no vértice e áreas parietais, em um padrão que foi definido como
“pegadas na neve”. Embora a apresentação clínica seja característica, a
histopatologia simplesmente mostra as características da alopecia cicatricial em
estágio final. Assim, ainda é discutido se trata de uma entidade por si, ou se
representa o estágio final de outras alopecias cicatrizantes, como o lúpus
eritematoso cutâneo crônico ou LPP.
Pode representar entre 10 e 40% de toda alopecia cicatricial linfocítica, afeta
principalmente mulheres entre 30 e 50 anos e tem como característica clínica, o
couro cabeludo é liso, brilhante, desprovido de cabelo e folículos capilares em
muitas regiões, alguns dos folículos restantes estão inflamados com eritema
perifolicular e escamas. Raramente são descamativas.
Como toda alopecia cicatricial linfocítica, quanto mais precoce for o
diagnóstico, melhor será a resposta ao tratamento. Este se assemelha ao do LPP,
porém dependerá da atividade da doença, da área do couro cabeludo afetada e da
relação risco-benefício para o paciente. Um acompanhamento pode ser difícil,
porque o PPB permanece assintomático, sem expressão inflamatória e progressão
lenta.
Portanto sabendo-se que a perda do folículo é irreversível, o tratamento consiste em
compelir a remissão clínica e impedir a progressão. A terapêutica abordada depende da
atividade, da extensão e da tolerância do paciente ao fármaco e compreende corticosteroide
tópico, acetonido de triancinolona, prednisona, hidroxicloroquina, pioglitazona, dentre outras;
de segunda linha, acima citadas .
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