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INTRODUÇÃO
• A Urticária Multiforme é uma patologia benigna autolimitada que consiste numa reação de hipersensibilidade.
• É subdiagnosticada, dado mimetizar outras dermatoses, como o Eritema Multiforme.

DESCRIÇÃO DO CASO
Urgência Pediátrica:

Dia
1

•

de 3 anos, saudável

• Máculas pruriginosas no
tronco e membros
(< 24h evolução)

Prescrito anti-histamínico oral:
Diagnosticada erupção urticariforme

Urgência Pediátrica:

Dia
3

•

Aumento das lesões e
área corporal afetada

•

Tosse + rinorreia

•

Sem outros sintomas ou
toma de outros fármacos

Cetirizina12/12h

•

Máculas/pápulas policíclicas

•

Halo eritematoso e centro claro

•

Prurido

•

Desaparecimento à digitopressão

•

Não atinge mucosas ou superfícies
palmo-plantares

Urticária Multiforme vs.
Eritema Multiforme
As caraterísticas das lesões, faixa etária e
evolução temporal foram determinantes
no diagnóstico de

URTICÁRIA MULTIFORME
O plano terapêutico foi mantido

MGF:

Dia
8

Acompanhamento e confirmação
de resolução completa

DISCUSSÃO
Urticária Multiforme
Idade pediátrica

++ 4 meses aos 4 anos

Eritema Multiforme
++ adultos

Secundária a fármacos e infeções
(i.e. rinorreia e tosse)
Máculas/pápulas eritematosas,
policíclicas ou anulares, fugazes

Pode ter lesões atípicas

Prurido
Dermatografismo
Angioedema facial ou edema das
extremidades
Envolvimento das mucosas,
palmas ou plantas
Lesões fixas e em alvo
(centro violáceo → necrose central)
Resolução em dias

•

2 a 12 dias

3 a 5 semanas

Perante lesões anulares de halo eritematoso e palidez central em idade pediátrica, devem considerar-se as hipóteses

diagnósticas de Urticária Multiforme e Eritema Multiforme, cujos diagnósticos são clínicos e desafiantes.
•

São entidades clínicas distintas, com diferentes abordagens e prognósticos. É de extrema importância a sua distinção

através de uma história clínica detalhada e exame físico dirigido.
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