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RESUMO

A psorı ́ase pode ser deﬁnida como uma doença inﬂamató ria autoimune
crô nica da pele e das articulações, sendo uma das dermatoses mais
frequentes na prá tica clı ́nica (MAIA; 2012). Já o hipoparatireoidismo se
caracteriza como uma doença causada por secreção insuﬁciente de
paratormô nio, clinicamente manifestada por cã ibras, fraqueza muscular,
mialgia
e
parestesias
(COSTA;
2013).
A
relação
entre
o
hipoparatireoidismo e psorı ́ase se dá principalmente pela hipocalcemia,
pois o cá lcio intracelular desempenha importante papel na regulação da
proliferação e diferenciação dos queratinó citos (CUBILLOS; 2016). Dentre
as diversas formas de psorı ́ase, a mais relacionada ao hipoparatireodismo
é a forma pustulosa, contudo no caso relatado a psorı ́ase se apresentou
com placas eritê mato-descamativas extensas. Relato de caso: Paciente,
sexo feminino, 32 anos, que apresentava há 5 meses placas eritê matodescamativas disseminadas no corpo e alopecia em couro cabeludo.
Evoluiu com infecção secundá ria e crostas locais. Referia fraqueza
proximal; sonolê ncia e episó dios semelhantes a tetania em pé s e mã os.
Recebeu corticosteroides sistê micos para o quadro cutâ neo por
orientação mé dica há um ano. Antecedente de atraso do desenvolvimento
neuropsicomotor, crises convulsivas desde os 3 anos de idade, situs
inversus em abdome (pâ ncreas, fı ́gado, estô mago, baço multipartido) e
catarata. Os pais eram primos de primeiro grau. Os exames de admissã o
hospitalar mostravam hipocalcemia de 5,4 mg/dl (PTH: 3,4 pg/ml, fó sforo:
5,2 mg/dl; magné sio: 1,3 mg/dl; 25OHD: 9,8 ng/ml; calciú ria 24h: 452
mg/24h). Exames de imagem revelaram calciﬁcações no corpo estriado e
no globo pá lido bilateralmente, relativamente simé tricas, alé m de
aumento da densidade da cabeça umeral bilateral com alteração
degenerativa da articulação glenoumeral direita. A histopatologia de
fragmento de pele mostrou padrã o psoriasiforme e dermatite espongió tica
crô nica. Afastadas as causas secundá rias, estabeleceu-se o diagnó stico de
hipoparatireoidismo primá rio e psorı ́ase. Durante internação, paciente
apresentou refratariedade à reposição de cá lcio, sendo necessá rios
aproximadamente 45 dias até normalização de cá lcio e outros distú rbios
hidroeletrolı ́ticos associados. Evoluiu com melhora das lesõ es cutâ neas
conforme se estabilizavam os valores de cá lcio sé rico. Recebeu alta com
prescrição de reposição oral de cá lcio e teriparatida, alé m de cuidados
tó picos da pele. Reﬂexões ﬁnais: O sistema endó crino está diretamente
relacionado a psorı ́ase, visto que essa pode ser agravada por distú rbios
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hormonais. A paciente apresentava manifestações agudas e crô nicas de
hipocalcemia, como: fraqueza muscular, tetania, hipercalciú ria, catarata,
calciﬁcações cerebrais, manifestações cognitivas e lesõ es vertebrais
(MAIA; 2012) (COSTA; 2013). A correlação entre a hipocalcemia e psorı ́ase
se dá pela caderina, molé cula de adesã o dependente de cá lcio. Dessa
forma, a hipocalcemia induz a disfunção de molé culas de adesã o
dependentes de cá lcio, resultando em perda da integridade epidé rmica e
descamação, alé m de unhas espessadas e frá geis (SARKAR; 2013). O
caso apresentado nã o se manifestou com a forma pustulosa como a
maioria dos relatos na literatura, mas com placas eritê mato-descamativas
extensas, comprometendo grandes á reas corporais. O clı ́nico deve estar
atento para as manifestações cutâ neas do hipoparatireoidismo e para as
dermatoses que manifestam exacerbação em associação à hipocalcemia.
Assim como no caso apresentado, a maioria dos pacientes tem excelente
resposta do quadro dermatoló gico com a correção do distú rbio do cá lcio.
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