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MANIFESTAÇÕES CUTÂNEAS ASSOCIADAS À COVID-19
CONFORME LITERATURA PUBLICADA ATÉ 30/04/21
INTRODUÇÃO
Desde o início da pandemia foram publicados mais de 2000 artigos científicos correlacionando “dermatologia” e “Covid-19”. As principais áreas abordadas são: manejo dos pacientes quanto aos tratamentos e seguimento de doenças dermatológicas, dermatoses ocupacionais relacionadas ao uso de equipamentos de proteção individual e higienizantes, telemedicina, ensino
à distância, além de, claro, as manifestações cutâneas associadas à Covid-19 – tema de aproximadamente 1500 publicações.
Na comunidade científica, não há precedentes de tal volume de conhecimento gerado em tão pouco tempo. Ainda assim, existem
muitas dúvidas e questões a serem respondidas. Neste documento, baseado nas principais publicações científicas até o momento
(30/04/21), focaremos nas manifestações cutâneas associadas a Covid-19.

POR QUE A COVID-19 PODE SE MANIFESTAR NA PELE?
Sabe-se que a enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2) é o principal receptor funcional para o vírus SARS-CoV-2
no organismo. A expressão de ACE2 em diferentes estruturas da pele possibilita que este seja um dos órgãos-alvo acometidos
pela infecção viral, gerando assim lesões cutâneas. Nesse sentido, já há inúmeras publicações comprovando a presença do SARS-CoV-2
em diferentes padrões de manifestações cutâneas através de técnicas de PCR, imunohistoquímica e microscopia eletrônica. No entanto,
os mecanismos fisiopatológicos são complexos e envolvem resposta imune inata com aumento expressivo de citocinas (“tempestade de
citocinas”), humoral, ativação monocítica / macrofágica, hipercoagulabilidade, entre outros. Sugere-se que as manifestações cutâneas
sejam divididas em etiologias inflamatória (como resposta imune aos nucleotídeos virais) e vascular (secundárias aos fenômenos de
vasculite, vasculopatia e trombose). Em analogia a dermatoses previamente conhecidas, os quadros específicos de urticária e exantema
poderiam ser justificados pela ativação viral de mastócitos e basófilos. E as lesões tipo pseudo eritema pérnio (EP) decorram de resposta
imune exagerada via interferon tipo I, importante para a erradicação viral, porém com resposta generalizada inflamatória.

QUAL A FREQUÊNCIA DAS MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS ASSOCIADAS À COVID-19?
A frequência das manifestações dermatológicas em pacientes com Covid-19 é um dado extremamente variável na
literatura – diferentes estudos estimam prevalências entre 0,2 e 45%. São inúmeros fatores que influenciam essa ampla variabilidade
– metodologia do estudo científico (estudos prospectivos são mais fidedignos), perfil epidemiológico da amostra (pacientes provindos
da comunidade, ambulatorial, hospitalar), avaliação presencial ou por telemedicina, avaliador dermatologista ou não dermatologista,
busca ativa de lesões cutâneas ou não, avaliação somente por demanda ou auto-avaliação, número de pacientes avaliados, inclusão
de casos suspeitos e/ou confirmados de Covid-19, exclusão ou não dos principais diagnósticos diferenciais, entre outros.
Ainda assim, os principais estudos prospectivos relatam frequência entre 7,8 e 46,65%, sendo que na maioria deles a
variação está entre 5 a 10%. Tal dado é sustentado por dois artigos de revisão sistemática em que a prevalência de lesões de pele
em pacientes com Covid-19 foi bastante semelhante: 5,69 e 5,95%. Embora ainda incerta, a real frequência das manifestações dermatológicas deve ser próxima a esses valores.
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Até o momento não há dados do Brasil sobre a prevalência de lesões cutâneas. Na única publicação nacional sobre o
tema não foi possível atribuir correlação causal direta entre as lesões de pele avaliadas e a Covid-19, uma vez que o perfil de
manifestações cutâneas encontrado em um centro de referência se assemelhou ao período pré-pandemia.

QUANDO ESSAS MANIFESTAÇÕES CUTÂNEAS SURGEM? ELAS PODEM SER O ÚNICO SINTOMA
DA COVID- 19?
Na ampla maioria dos casos, as lesões de pele surgem em até 4 semanas do início dos sintomas gerais da Covid-19
(febre, tosse, falta de ar, anosmia, disgeusia, etc), principalmente nas 2 primeiras semanas. Os quadros de exantema e urticária costumam ser mais precoces, com início concomitante ou nos primeiros dias dos sintomas gerais, embora existam relatos de
surgimento tardio (em até 1 mês). As manifestações vasculares, como pseudo EP, livedo, púrpura e necrose são tardias, ocorrendo
em geral após a segunda semana da infecção.
Discute-se ainda a possibilidade de lesões cutâneas surgirem antes dos sintomas gerais da Covid-19, ou seja, de serem os
primeiros sintomas da infecção. Estudos dizem que isso pode ocorrer em 8 a 17% dos pacientes que desenvolvem quadro cutâneo.
Nesses casos as lesões de pele precedem em média 3 dias os sintomas gerais e os quadros de urticária são os mais relatados. Tal
dado é relevante pois aponta para as manifestações cutâneas como possíveis marcadores iniciais da infecção por SARS-CoV-2,
ainda na fase pré- clínica, o que contribuiria para o diagnóstico precoce da Covid-19.
Outro ponto ainda controverso na literatura científica é a presença de lesões de pele como manifestação única da
Covid-19, ou seja, lesões cutâneas sem qualquer outro sintoma geral. Os quadros tipo pseudo EP são os mais descritos como manifestação cutânea única, em pacientes jovens sem sintomas da Covid-19, inclusive com demonstração de estruturas virais nas
lesões de pele. Um estudo recente do Reino Unido afirmou que entre os pacientes com manifestação cutânea, 21% poderiam ter
as lesões de pele como único sintoma da Covid-19, o que seria uma frequência bastante elevada. No entanto, o estudo não
traz informações fundamentais para compreendermos a relevância dessa afirmação - não há descrição sobre quais seriam essas
manifestações cutâneas, há quanto tempo surgiram, além do viés de terem sido avaliadas e relatadas pelo próprio paciente, sem a
opinião de um especialista que estabeleceria a relação causal entre as lesões e a Covid-19 e excluiria outros possíveis diagnósticos
diferenciais.

AS MANIFESTAÇÕES CUTÂNEAS ESTÃO RELACIONADAS A FORMAS LEVES OU GRAVES DA COVID-19?
As lesões de pele podem estar presentes tanto nas formas leves como graves da Covid-19, pois acometem diferentes populações e tem mecanismos fisiopatológicos distintos. As erupções máculo-papulares, urticariformes e pseudo
EP habitualmente ocorrem em pacientes com quadro leve da Covid-19, em geral no contexto ambulatorial (pacientes não
internados), com bom prognóstico. O pseudo EP pode, inclusive, ocorrer em indivíduos oligo ou assintomáticos, como já citado, e
até surgir como manifestação única da Covid-19 (na ausência de sintomas gerais). Já as lesões vasculares do espectro livedo,
púrpura e necrose concentram-se nos pacientes graves, idosos, em ambiente hospitalar, especialmente nas unidades de
terapia intensiva, com múltiplas co-morbidades e complicações da Covid-19. São, sem dúvida, as manifestações cutâneas
associadas a maior mortalidade.
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QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES CUTÂNEAS ASSOCIADAS A COVID-19?
Desde os primeiros estudos com grandes séries de casos, em colaboração nacional e/ou internacional até a presente
data, surgiram algumas sugestões de classificação das manifestações cutâneas da Covid-19 em grupos. Nos basearemos na primeira classificação publicada por um grupo espanhol, que se tornou uma das principais referências sobre o assunto. Há descrição de 5
padrões principais e suas respectivas frequências: erupções máculo-papulares (47%), urticariformes (19%), tipo pseudo EP (19%),
vesico-bolhosas (9%), e livedo / necrose (6%). Vale ressaltar que até mesmo a frequência de cada um dos padrões é variável na
literatura. A maioria dos estudos de revisão sistemática também relata maior frequência das erupções maculo-papulares (até
70%), seguida das lesões vasculares (incluindo pseudo EP). Enquanto outros relatam que o padrão mais comum seriam as lesões
tipo EP (até 75%). Os quadros urticariformes, vesiculares e livedo/necrose parecem ser mais raros.
Erupção maculo-papular – Trata-se de um grupo amplo de manifestações, que reúne quadros de exantema, “rash”, pápulas
difusas, pitiríase rósea símile, eritema multiforme símile, entre outros. São frequentes, surgem em até 2 semanas do início dos
sintomas gerais, associados a quadros leves a moderados de Covid-19. Habitualmente há melhora espontânea em 7 a 10 dias,
sem indicação de tratamento específico.
No entanto, as erupções máculo-papulares são bastante inespecíficas pois podem estar presentes em outras
infecções virais, como dengue e sarampo, e se assemelham a outros diagnósticos diferenciais, como as reações adversas a medicamentos. Outro fator de confusão é a possível reativação de vírus latentes causada pelo SARS-CoV-2, que predisporia tanto o desencadear de outros exantemas virais não-Covid-19, como das farmacodermias, nas quais sabidamente há envolvimento de reativação
viral. Assim, antes de atribuirmos a erupção máculo-papular unicamente à Covid-19, é fundamental investigação aprofundada para
excluir tais diagnósticos diferenciais, mesmo nos pacientes com confirmação da doença.
Pseudo Eritema Pérnio (EP) – São manifestações semelhantes ao EP “clássico”, doença inflamatória desencadeada pelo frio que
cursa com lesões violáceas nas extremidades, e pode estar associada a condições de auto-imunidade, como lúpus eritematoso
sistêmico. Já o pseudo EP associado a Covid-19 possui características epidemiológicas que o diferenciam da forma clássica: maior
frequência em crianças e jovens, durante período de clima ameno no hemisfério norte, sem relato de EP prévio, colagenoses ou
outras condições predisponentes. As lesões de pele, por sua vez, são indistinguíveis do EP “clássico”. O pseudo EP ocorre em jovens, saudáveis, oligo ou assintomáticos para Covid-19, surge em média após 14 dias dos sintomas clínicos, e duram cerca de 2
semanas, com melhora espontânea. Sintomas como dor, queimação e aumento da sensibilidade podem estar presentes. O pseudo
EP é descrito como umas das formas de manifestação única da Covid-19. Grande parte dos casos apresentam pesquisa viral por PCR
(swab) negativa, justificada pela carga viral baixa dos quadros oligo ou assintomáticos de Covid-19, crianças e estágios tardios da
doença. No entanto, a falta de confirmação diagnóstica de Covid-19 nesses pacientes, traduzida pelo PCR negativo, traz dúvidas
sobre a real relação entre o pseudo EP e a infecção por SARS-CoV-2 – seria causal ou coincidente? Há evidências científicas para
ambas vertentes, o que gera controvérsia na literatura publicada até o momento sobre a associação entre pseudo EP e Covid-19.
Erupções urticariformes – Tradicionalmente conhecidas na dermatologia, as infecções são um dos principais fatores desencadeantes de urticária - o SARS-CoV-2 seria um novo agente a desencadear urticária? Aparentemente sim. Embora clinicamente indistintas de outras formas de urticária, os quadros associados a Covid-19 não tem predileção por faixa etária, ocorrem em pacientes
de baixa gravidade, com baixa taxa de mortalidade (2%) e raramente cursam com angioedema. Surgem concomitantemente ou
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dias antes dos sintomas gerais, nesses casos, a detecção das lesões de pele contribuiria para o diagnóstico precoce da infecção. O
quadro de urticária associado a Covid-19 melhora espontaneamente em 7 dias. Quando o tratamento é necessário, há boa resposta
com o uso de anti histamínicos e/ou corticoide sistêmico em baixas doses.
Erupções vesico-bolhosas – A erupção de vesículas localizadas ou disseminadas ocorre em pacientes com quadro leve a moderado de Covid-19, pode acometer região palmo-plantar, poupa mucosas, surge aproximadamente 3 dias após os sintomas gerais e
perduram por 7 a 14 dias, com melhora espontânea (sem necessidade de tratamento). Clinicamente, podem se assemelhar a outras infecções virais, em especial herpética, que deve sempre ser excluída em pacientes com Covid-19 que apresentem lesões cutâneas vesico-bolhosas. São consideradas um padrão específico de manifestação cutânea associada a infecção por SARS- CoV-2, pois
vesículas não são comumente observadas nos principais diagnósticos diferenciais, como exantemas virais e farmacodemias.
Livedo, púrpura, necrose – São lesões cutâneas raras, de surgimento tardio em pacientes graves, internados não raramente em
unidade de terapia intensiva, com múltiplas co- morbidades, alterações laboratoriais como coagulopatias e D-dímero elevado,
associadas a outros eventos, como trombose venosa profunda, AVC isquêmicos e coagulação intravascular disseminada. Variam desde
livedo reticular transitório a fixo, livedo racemoso, púrpuras e necrose de extremidades e estão relacionadas às alterações vasculares
causadas pela Covid-19, em semelhança aos mecanismos microangiopáticos e trombóticos que ocorrem nos principais órgãos-alvo, como pulmão, rim e sistema nervoso central. Não há tratamento específico, além da abordagem das condições clínicas de base.
Apresentam alta taxa de mortalidade, reflexo do próprio perfil de gravidade do contexto clínico do paciente.
Lesões de mucosas – A alteração da percepção do paladar (disgeusia) foi o primeiro sintoma oral reconhecido na Covid-19, cuja
frequência de apresentação varia entre 5 a 88% em diferentes publicações. Além disso, há relatos de outras manifestações orais
como enantema, petéquias, lesões aftoides ou úlceras, herpetiformes, candidíase e lesões orais associadas a doença de Kawasaki,
que cursam com sintomas de dor, queimação ou prurido. Ainda não há clareza sobre quais manifestações orais são realmente causadas pela presença do SARS-CoV-2 na mucosa oral, e quais seriam doenças da cavidade oral concomitantes à Covid-19. Considerando-se a fisiopatologia, acredita-se que lesões como petéquias e úlceras tenham maior especificidade por serem causadas pelas
mesmas alterações vasculares e microtrombos presentes nos demais órgãos. E também o enantema, em analogia ao exantema
viral, poderia ser decorrente dos mecanismos de ação inflamatórios do SARS- CoV-2 no organismo.
Efluvio telógeno e Covid-19 – O eflúvio telógeno (ET) é uma entidade já bastante conhecida entre os dermatologistas e descrita de longa data, muito anteriormente à Covid-19. Os fatores desencadeantes mais frequentes são alterações metabólicas,
nutricionais, medicamentosas e várias outras condições sistêmicas, como as infecções em geral. Ao longo da pandemia, com a
explosão mundial dos casos de Covid-19, observou-se aumento da incidência de ET em quase 3 vezes em relação a incidência
habitual. Isso se deve possivelmente aos casos de ET pós Covid-19, em semelhança ao que ocorre em tantos outros quadros
infecciosos. Não se trata, portanto, de uma nova doença ou manifestação exclusiva da infecção por SARS-CoV-2, mas sim de um
provável novo fator desencadeante para uma condição pré-existente, que ganhou destaque em função da dimensão atingida
pela pandemia. Cerca de 10% dos pacientes com Covid-19 podem evoluir com ET nas semanas e meses seguintes à infecção.
Tal incidência parece ser maior nos pacientes com co-morbidades e quadros graves, mas podem ocorrer inclusive nos quadros
sub-clínicos. Até o momento, não há nenhuma característica específica do ET associado a Covid-19. Sendo assim, o manejo
(diagnóstico, tratamento e seguimento) desses casos deve seguir as mesmas orientações já existentes para o ET em dermatologia.
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Miscelânia – Existem inúmeros relatos isolados de outras manifestações cutâneas raras possivelmente associadas à Covid-19.
São elas: vasculites (leucocitoclástica, por IgA), granulomatose com poliangeíte (chamada previamente de doença de Wegener), granulomatose eosinofílica com poliangeíte (chamada previamente de síndrome de Churg- Strauss), púrpuras (Schamberg,
fulminans), pustulose exantemática generalizada aguda (PEGA), necrólise epidérmica tóxica (NET), symmetrical drug-related
intertriginous and flexural exanthema (SDRIFE), acometimento ungueal (“red half-moon sign”), herpes zoster, doença de Grover,
síndrome de Melkersson-Rosenthal, eritema nodoso, lesão sarcoídea, Gianotti-Crosti, dermatite seborreica, liquen plano
anular, eritema anular centrífugo, granuloma anular e alopecia areata rapidamente progressiva. Há relatos também de descrições dermatoscópicas de erupção papular purpúrica e lesões do tipo pseudo EP.

ALOPÉCIA ANDROGENÉTICA E COVID-19 TEM ALGUMA RELAÇÃO?
A pandemia de Covid-19 tem demonstrado que há maior susceptibilidade dos homens em relação as mulheres
nas chances de adoecer. Além disso, homens evoluem com formas mais graves da doença, apresentam maior taxa de internação
hospitalar, inclusive nas unidades de terapia intensiva, e maior chance de evoluírem a óbito.
Uma possível explicação para essa predisposição do sexo masculino à infecção e ao pior prognóstico seria a associação entre a via
dos andrógenos e a infectividade do SARS-CoV-2, que já foi relatada. Um dos marcadores clínicos da expressão de andrógenos é justamente a alopecia androgenética (AGA), possivelmente um fator de risco isolado para a Covid-19. Corroboram para essa
hipótese estudos que observaram a elevada frequência de AGA entre homens internados por Covid-19. Além disso, o uso de
medicações anti- andrógenas (como os inibidores de 5-alfa-redutase) amplamente indicadas nos casos de AGA, parecem ter
um efeito protetor na doença – estudos observaram que, na vigência da infecção pelo SARS-CoV-2, os pacientes com AGA que estavam em uso de anti-andrógenos apresentaram redução dos sintomas e menores chances de necessitarem de cuidados em unidades
de terapia intensiva. Por outro lado, ainda não há estudos com metodologia adequada que demonstrem se a introdução dessas
medicações após o diagnóstico de Covid- 19 teriam algum benefício terapêutico ou, até mesmo, risco adicional. No momento, há
somente estudos observacionais. Mas esta, é sem dúvida, uma área de pesquisa bastante promissora, que conta, inclusive, com
brasileiros liderando as principais publicações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por ser uma doença recente cujo conhecimento ainda está em constante construção, as informações aqui descritas
podem facilmente se tornarem desatualizadas em semanas ou meses a partir de sua divulgação.
Até o momento, ainda há dúvidas sobre a real frequência das lesões cutâneas na Covid-19, especialmente em nosso
meio, quais são as manifestações mais relevantes na prática clínica, o seu verdadeiro significado e mecanismos fisiopatológicos
envolvidos. Aparentemente, as lesões de pele são menos específicas do que outros sinais clínicos gerais e devem ser avaliadas com
critério antes de serem atribuídas como manifestação diretamente associada a Covid-19.
Ainda assim, acompanhar o crescimento diário do conhecimento sobre a Covid-19 em todas as áreas da medicina, inclusive na dermatologia, é uma excelente oportunidade de aprendizado e contribuição para sua construção, sempre com a
esperança de que a ciência traga mais respostas que se reflitam em benefícios, tanto para os nossos pacientes, como para toda a
sociedade.
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