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RESUMO 

Introdução: As mastocitoses são um grupo de doenças clonais raras, causadas por mutações no 

gene KIT, resultando na proliferação e acumulação de mastócitos em um ou mais órgãos e tecidos. 

As formas cutâneas são geralmente diagnosticadas na infância e têm bom prognóstico, podendo 

ser divididas em mastocitose cutânea maculopapular, mastocitose cutânea difusa e mastocitoma 

cutâneo. A maioria das crianças apresenta manifestações cutâneas isoladas, com sinais e sintomas 

sistémicos mínimos, ou mesmo ausentes. Os objetivos deste trabalho são descrever as 

características demográficas e clínicas, assim como os achados laboratoriais e a taxa de remissão 

ou progressão da doença, numa população de crianças com mastocitose. 

Métodos: Foram colhidos retrospetivamente os dados demográficos e clínicos de 65 crianças com 

diagnóstico de mastocitose cutânea, seguidas na consulta de dermatologia pediátrica do Centro 

Hospitalar Universitário do Porto, entre os anos 2000 e 2018. 

Resultados: Dos 65 doentes, mais de metade (55.4%) apresentava mastocitoma cutâneo, 42.5% 

mastocitose cutânea maculopapular, e apenas 3.1% presentava mastocitose cutânea difusa. O rácio 

masculino-feminino foi de 0.65, e em 85.2% dos casos as lesões cutâneas tinham aparecido antes 

dos 2 anos de idade. A mediana da triptase sérica, disponível em 75.5% dos casos, foi de 4.2 ng/ml. 

Apenas 3 crianças apresentavam valores séricos de triptase >20 ng/ml. Foi efetuada biópsia cutânea 

em apenas 43.1% dos casos, e em 82.1% destes casos houve confirmação histológica. O 

hemograma, realizado em 76.9% dos casos, não revelou alterações relevantes. Um doente tinha 

estudo da medula óssea, que excluiu a presença de mastocitose sistémica. Só dois doentes (irmãs) 

tinham história familiar de mastocitose. Estavam documentadas manifestações sistémicas, tal 

como flushing, hipotensão, diarreia e dor abdominal em 4.6% dos doentes. Seis doentes (9.2%) 

tinham história documentada de patologia alérgica e 5 doentes (7.7%) tinham outras patologias. 

Não foram detetadas diferenças estatisticamente significativas entre o padrão clínico e o género, 

nem entre o padrão clínico e a idade de apresentação. 

Discussão: Praticamente todos os resultados obtidos nesta série de crianças com mastocitose estão 

de acordo com os previamente descritos, havendo, no entanto, a referir uma maior representação 

de mastocitomas e de indivíduos do género feminino, em relação à maioria dos estudos publicados. 

São necessários esforços conjuntos que incluam a introdução de instrumentos de avaliação clínica 

e o follow-up dos doentes a longo prazo para compreender melhor a mastocitose cutânea em idade 

pediátrica. 

 

Palavras-chave: Mastocitose Cutânea; Crianças; Mastocitose Cutânea Maculopapular; 

Mastocitoma; Mastocitose Cutânea Difusa; Triptase. 
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ABSTRACT 

Background: Mastocytosis comprises a heterogeneous group of rare clonal diseases caused by 

mutations in the KIT gene, resulting in the proliferation and accumulation of mast cells in one or 

more organs and tissues. The cutaneous forms of the disease are usually diagnosed in childhood 

and have good prognosis. They are divided into maculopapular cutaneous mastocytosis or urticaria 

pigmentosa, diffuse cutaneous mastocytosis and cutaneous mastocytoma. Most children present 

with isolated cutaneous manifestations, with minimal or absent systemic signs and symptoms. The 

objectives of this study are to describe the demographic and clinical characteristics of a population 

of children, as well as laboratory findings and rate of remission or progression of the disease. 

Methods: Retrospective demographic and clinical data were collected from 65 children with a 

diagnosis of cutaneous mastocytosis, observed at the Pediatric Dermatology outpatient clinics of 

Centro Hospitalar Universitário do Porto, from 2000 to 2018. 

Results: Of the 65 patients, more than half (55.4%) had cutaneous mastocytoma, 42.5% had 

maculopapular cutaneous mastocytosis, and only 3.1% had diffuse cutaneous mastocytosis. Male 

to female ratio was 0.65, and skin lesions presented before 2 years of age in 85.2% of cases. Serum 

tryptase levels were available in 75.5% of patients, with a median value of 4.2 ng/ml. Only 3 subjects 

had serum tryptase levels higher than 20 ng/ml. Cutaneous biopsy was performed in only 43.1% of 

the cases. Blood cell counts, available in 76.9% of the subjects, did not reveal relevant 

abnormalities. One patient had bone marrow biopsy, which excluded the presence of systemic 

mastocytosis. Only two patients (sisters) had family history of mastocytosis. Systemic 

manifestations such as flushing, hypotension, diarrhea, and abdominal pain were documented in 

4.6% of patients. Six patients (9.2%) had documented history of allergy, and another 5 patients 

(7.7%) had other concomitant diseases. There were no statistically significant differences between 

clinical pattern and the gender, nor between the clinical pattern and age of onset. 

Discussion: Most of the clinical and laboratory features of our series of children with mastocytosis 

are similar to those described in the literature. However, in our series, we observed a higher 

proportion of females, and a higher frequency of mastocytomas, comparatively to the 

maculopapular skin lesions. Joint efforts, including the introduction of clinical assessment 

instruments and long-term follow-up, are needed to a better understanding of pediatric cutaneous 

mastocytosis. 

 

Keywords: Cutaneous Mastocytosis; Children; Maculopapular Cutaneous Mastocytosis; 

Mastocytoma; Diffuse Cutaneous Mastocytosis; Tryptase. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CD117 – cluster of differentiation 117; recetor do fator de crescimento celular 

estaminal/mastócitos. 

CD2 - cluster of differentiation 2; antigénio de superfície de células T T11/Leu-5; 

CD25 - cluster of differentiation 25; cadeia alfa do recetor da interleucina-2; 

HSA/CHUP – Hospital Santo António – Centro Hospitalar Universitário do Porto; 

MC – Mastocitose cutânea; 

MS – Mastocitose sistémica; 

OMS – Organização Mundial de Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mastocitoses compreendem um grupo heterogéneo de doenças clonais raras, 

caracterizadas pela proliferação e acumulação de mastócitos em um ou mais órgãos ou tecidos. Os 

órgãos mais frequentemente afetados são a pele e a medula óssea.1–3 Podem ser categorizadas em 

mastocitose cutânea (MC), mastocitose sistémica (MS) e sarcoma de mastócitos,4 segundo o 

padrão de envolvimento orgânico.  A Organização Mundial de Saúde (OMS) subdivide ainda estas 

classes em várias entidades (Quadro 1), definindo os respetivos critérios de diagnóstico1. 

Existem duas faixas etárias principais de apresentação das mastocitoses: em idade 

pediátrica ou na idade adulta, que diferem na manifestações clínicas e no curso da doença.5 

As formas cutâneas da doença são geralmente diagnosticadas na infância e têm bom 

prognóstico,6 sendo a pele o único órgão afetado.7 Podem ser divididas em MC maculopapular, 

também denominada urticaria pigmentosa, MC difusa e mastocitoma cutâneo, de acordo com o 

tipo de lesões, a sua distribuição. Têm sido ainda consideradas duas variantes de MC 

maculopapular, de acordo com a morfologia das lesões - monomórfica e polimórfica, sendo que 

esta divisão parece ter implicações prognósticas.8  

As MS, pelo contrário, desenvolvem-se geralmente em adultos, e são caracterizadas pela 

infiltração de um ou mais órgãos extracutâneos, nomeadamente a medula óssea, pelos mastócitos 

anormais, independentemente do envolvimento ou não da pele.1,7 Estas dividem-se em MS 

indolente, MS latente, MS associada a neoplasia hematológica de linhagem não mastocitária, MS 

agressiva e leucemia de mastócitos. 

Tal como acontece nos adultos, a forma de mastocitose mais prevalente nas crianças é a 

MC maculopapular,5,9–11 em que se distinguem duas variantes.12 Indivíduos com lesões 

maculopapulares múltiplas, pequenas, e de dimensões e forma semelhantes são portadores da 

variante monomórfica; enquanto indivíduos com lesões de forma irregular, geralmente de maiores 

dimensões, com variabilidade considerável entre si, têm a variante polimórfica. A variante 

polimórfica é mais frequente nas crianças, ao contrário do que acontece nos adultos, em que 

predomina a variante monomórfica. O diagnóstico de MC é baseado nas características clínicas e 

nos achados histopatológicos das lesões, na ausência de critérios para MS.13 A irritação mecânica 

das lesões cutâneas provoca uma reação cutânea conhecida como sinal de Darier, que resulta de 

libertação local de mediadores produzidos pelos mastócitos e que é típica de todas as formas de 

MC.14,15 

Os doentes com mastocitose podem apresentar-se com manifestações clínicas variáveis. A 

MC pode estar, por vezes, associada a sintomas sistémicos, devido à libertação de mediadores 
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mastocitários. Alguns dos sintomas mais frequentemente relatados incluem flushing, dor 

abdominal, diarreia e dor óssea, entre outros.16 

Atualmente, há ainda um número reduzido de trabalhos na literatura que descrevam as 

características de populações de crianças com MC. Os principais objetivos deste trabalho são, 

assim, descrever as características demográficas da população em estudo, características clínicas e 

os achados laboratoriais das crianças com mastocitose cutânea observadas na consulta de 

dermatologia pediátrica do CHUP no decorrer de 18 anos, avaliando também a taxa de remissão da 

mastocitose cutânea e a taxa de progressão para mastocitose sistémica. Posteriormente, a 

população estudada será comparada com outras populações semelhantes descritas na literatura. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi analisado pela Comissão de Ética para a Saúde e pelo Gabinete 

Coordenador de Investigação do Departamento de Ensino, Formação e Investigação do Centro 

Hospitalar Universitário do Porto (CHUP), tendo obtido parecer favorável, e foi autorizado 

posteriormente pelo Conselho de Administração deste centro hospitalar. Foi registado com o 

número 2018.282(239-DEFI/241-CES).  

A população estudada integrou 65 doentes com diagnóstico de mastocitose cutânea, 

seguidos na consulta de Dermatologia Pediátrica do Hospital Santo António (HSA) – CHUP entre os 

anos 2000 e 2018. Foram registados os seguintes dados, quando disponíveis: género, idade de 

aparecimento das lesões cutâneas, idade da primeira e da última consulta no HSA/CHUP, idade 

atual, tipo de lesões cutâneas (exantema maculopapular / urticária pigmentosa, mastocitoma 

cutâneo, mastocitose cutânea difusa), resultados da biopsia cutânea, valor da triptase sérica e sua 

evolução, valores do hemograma, presença ou ausência de manifestações sistémicas relacionadas 

com a libertação de mediadores mastocitários (dor abdominal, diarreia, dispneia, cefaleias e 

anafilaxia); presença ou ausência de patologia alérgica concomitante; presença ou ausência de 

história familiar de mastocitose; tratamento instituído e resposta ao mesmo; e estado das lesões 

na última consulta. 

A análise estatística dos dados recolhidos foi realizada com recurso ao programa 

informático IBM SPSS Statistics 25. Para estabelecer a comparação das variáveis categóricas foi 

utilizado o teste qui-quadrado. Foram utilizados testes não paramétricos (como os testes de Mann-

Whitney e de Kruskal-Wallis) para comparar amostras independentes. Foi considerado um nível de 

0.05 para verificar a significância estatística entre diferentes grupos em análise. 
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RESULTADOS 

Descrição da série de casos 

Foram identificados 65 doentes, dos quais 40 eram do género feminino (61.5%). Os dados 

demográficos e clínicos destes doentes estão sistematizados na Tabela 1. A idade de aparecimento 

das lesões encontrava-se registada em 61 doentes, e variava entre o nascimento e os 16 anos. Foi 

categorizada em cinco grupos: nascença, <6 meses, 6-12 meses, 1-2 anos e >2 anos. 9 doentes 

(13.8%) apresentavam lesões à nascença, 15 (23.1%) antes dos 6 meses, 20 (30.8%) entre os 6 e os 

12 meses, 8 (12.3%) entre 1 e 2 anos e 9 (13.8%) doentes apenas apresentaram lesões depois dos 

2 anos (Figura 1).  

Os casos foram divididos em padrões clínicos, sendo que 36 doentes (55.4%) apresentavam 

mastocitoma, 27 (41.5%) apresentavam MC maculopapular e 2 (3.1%) MC difusa (Tabela I).  

Apenas 49 doentes (75.4%) tinham pelo menos um doseamento da triptase sérica, estando 

disponível mais de um doseamento em 27 casos (41.5%). Os valores séricos de triptase variaram 

entre 1.6 e 31.0 ng/ml, com uma mediana de 4.2 ng/ml. Três doentes apresentavam valores séricos 

de triptase superiores a 20 ng/ml, dois dos quais tinham MC maculopapular e um tinha MC difusa. 

As medianas dos valores séricos de triptase foram de 22.3 ng/ml (13.6 a 31.0) nos doentes com MC 

difusa, 4.6 ng/ml (1.6 a 23.1) nos doentes com MC maculopapular, e 4.1 ng/ml (1.6 a 7.0) nos 

doentes com mastocitoma. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 

o valor de triptase sérica e o padrão clínico (p>0.05). No entanto, é necessário ter em consideração 

conta que a comparação estatística pode não ser robusta devido ao número reduzido de casos de 

MC difusa (n=2). 

Vinte e oito crianças (43.1%) tinham estudo com biópsia cutânea, que confirmou o 

diagnóstico em 23 casos. As restantes 5 biópsias foram inconclusivas. Apenas uma criança tinha 

estudo da medula óssea, que excluía a presença de MS.  

Foi registada história familiar de mastocitose em 2 crianças (3.1%). Estas crianças eram 

irmãs e tinham feito a pesquisa da mutação D816V do gene KIT no sangue periférico, que era 

negativa. Não foi possível efetuar a sequenciação completa do gene KIT, para pesquisa de outras 

mutações, pelo facto deste procedimento exigir estudo medular, que, por opção clínica, não foi 

efetuado.  Não estavam registados mais casos na família.  

Três doentes (4.6%) apresentavam manifestações sistémicas – um apresentava episódios 

de hipotensão e flushing e dois apresentavam episódios frequentes de diarreia e dor abdominal. 

Outra criança apresentava hepatomegalia ligeira, com elevação ligeira da transaminase glutâmico-

oxalacética.  
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Foi realizado hemograma em 56 crianças (76.9%), que não revelou alterações significativas. 

Oito crianças (12.3%) tinham seguimento concomitante na consulta de hematologia pediátrica. 

Destas, uma tinha MC difusa e as restantes sete, MC maculopapular. 

Foi documentada história pessoal de patologia alérgica em apenas 6 crianças (9.2%). Não 

havia registo de casos de anafilaxia. Em 5 casos havia outras patologias concomitantes, tais como: 

Lúpus Eritematoso Sistémico (1 caso), Neurofibromatose tipo 1 (1 caso), e Síndrome de Défice de 

Atenção e Hiperatividade (3 casos). 

As medianas das idades na data da primeira e da última consulta foram de 2 e 5 anos, 

variando entre 0.2 a 18 anos e 1 a 20 anos, respetivamente. À data da revisão dos processos clínicos, 

38 doentes (58.5%) tinham tido alta da consulta com resolução clínica (total ou parcial) das lesões. 

A mediana das idades na data de alta da consulta foi de 5 anos, variando entre 1 e 18 anos. 

Não foram detetadas diferenças estatisticamente significativas entre o padrão clínico e o 

género, nem entre o padrão clínico e a idade de apresentação (p>0.05 em ambos os casos). No 

entanto, é necessário ter em conta que a comparação estatística pode não ser robusta devido ao 

número reduzido de casos de MC difusa (n=2). 

Outros cuidados gerais incluíram hidratante e medidas gerais de evicção de fatores 

precipitantes de sintomatologia. Do tratamento prescrito, a farmacoterapia incluiu anti-

histamínicos H1, corticosteroides tópicos e cromoglicato de sódio tópico, tendo este último sido 

usado em um caso de MC difusa e num caso de MC maculopapular. 

 

Revisão da Literatura 

Manifestações Clínicas 

Manifestações cutâneas 

A maioria das crianças apresenta manifestações cutâneas isoladas, com sinais e sintomas 

sistémicos mínimos, ou mesmo ausentes.14,17,18 O prurido é frequente, estando presente em cerca 

de 50% dos doentes. O dermografismo é comum na MC maculopapular monomórfica e na MC 

difusa. Em algumas circunstâncias, como por exemplo após traumatismo da pele no local de uma 

mastocitoma, pode ocorrer uma ruborização acentuada da pele, o flushing. 12 

 Ao exame objetivo é possível observar uma ou mais lesões maculares pequenas, castanho-

avermelhadas, que, à fricção ligeira, se tornam pápulas eritematosas – reação wheal and flare, 

enquanto que a pele não afetada não apresenta dermografismo. A este fenómeno é dado o nome 
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de sinal de Darier.8,14 Ocasionalmente, as lesões podem desenvolver bolhas, especialmente nas 

crianças com menos de três anos de idade.12 

A classificação da MC é baseada na extensão e aparência das lesões cutâneas8. 

A MC maculopapular, anteriormente denominada urticaria pigmentosa, é a forma mais 

comum de mastocitose nas crianças. Neste subtipo são reconhecidas duas variantes: a forma 

polimórfica e a forma monomórfica. 

Na MC maculopapular polimórfica as lesões variam em forma, tamanho e distribuição, 

afetando usualmente a cabeça, o pescoço e as extremidades, e são tipicamente maiores do que as 

encontradas em indivíduos adultos. Podem ocorrer bolhas, especialmente em crianças com menos 

de três anos de idade. Os níveis séricos de triptase são geralmente normais. No entanto, as crianças 

com lesões extensas, muitas vezes confluentes, podem apresentar níveis séricos de triptase 

aumentados inicialmente, que decrescem com o tempo. Esta variante de MC maculopapular tem 

um excelente prognóstico, com resolução das lesões cutâneas até à puberdade na maioria dos 

indivíduos.12,19 

Na MC maculopapular monomórfica as lesões são semelhantes em forma e tamanho, 

pequenas e arredondadas, idênticas às tipicamente encontradas nos adultos que desenvolvem MC 

maculopapular. Esta variante é encontrada apenas numa minoria das crianças. Estas apresentam 

mais frequentemente níveis elevados de triptase sérica, e que se mantêm elevados no tempo, 

podendo apresentar envolvimento sistémico. Esta variante apresenta pior prognóstico, no sentido 

em que mais frequentemente persiste para a idade adulta e evolui para MS.12,20 

A MC difusa apresenta-se como placas eritemato-acastanhadas generalizadas, com pele 

mais escura e espessa, tipo “casca de laranja”. As crianças apresentam frequentemente um 

dermografismo marcado, assim como o desenvolvimento de bolhas em resposta a pequenos 

traumatismos, especialmente nos primeiros anos de vida. Os níveis séricos de triptase costumam 

encontrar-se elevados inicialmente, apesar de na maioria dos casos não existir envolvimento 

sistémico. Ocasionalmente, as crianças apresentam hepatomegalia, esplenomegalia e 

envolvimento da medula óssea, indicando progressão para MS. No entanto, a maioria das lesões 

de MC difusa resolvem espontaneamente até à adolescência. Embora raros, existem alguns 

doentes com MC difusa familiar devido a mutações germinativas do gene KIT, que exibem um curso 

crónico com níveis de triptase sérica persistentemente elevados e infiltrados mastocitários 

extracutâneos.21 

O mastocitoma é uma lesão cutânea isolada (ou até 3 lesões), elevada, com coloração 

eritematosa ou castanha amarelada. O mais leve trauma mecânico pode levar ao desenvolvimento 

de bolhas e eritema regional ou generalizado. Os níveis séricos de triptase são habitualmente 

normais, sem envolvimento orgânico extracutâneo. A maioria dos mastocitomas resolve 



7 
 

espontaneamente durante a infância. Na rara circunstância em que a mesma criança tem mais do 

que três mastocitomas, o consenso mais recente recomenda considerar como um caso de MC 

maculopapular.8,12 

A delineação dos subtipos de envolvimento cutâneo nas crianças não é sempre óbvia. Podem 

ser encontradas sobreposições entre os diferentes subtipos, nomeadamente entre MC 

maculopapular polimórfica extensa e MC difusa, e entre MC maculopapular polimórfica e 

mastocitoma, quando existe mais do que uma lesão.8  

O índice SCORMA (SCORing MAstocytosis) foi desenvolvido por um grupo holandês em 

2001 para a avaliação clínica sistemática da mastocitose na pele.22 O SCORMA é composto por três 

partes: a primeira (parte A) é destinada a avaliar a extensão da doença cutânea, que varia entre 1% 

por lesão no caso de se tratar de um mastocitoma, e 100% se se tratar de MC difusa, na qual, por 

definição, toda a pele se encontra afetada. A parte B avalia a intensidade (ausente, ligeiro, 

moderado ou severo) da reatividade local das lesões, que inclui o eritema, a presença de pápulas e 

bolhas, e o sinal de Darier. A parte C diz respeito às queixas subjetivas de cada doente, que avalia 

o impacto da doença na qualidade de vida através de 5 questões. A primeira questão avalia a 

inconveniência diária da doença, e as outras quatro avaliam sintomas específicos relacionados com 

a libertação de mediadores mastocitários (flushing, diarreia, prurido, e dor óssea).  A utilização de 

um índice como o SCORMA é um método simples e, por isso, reproduzível de proporcionar uma 

descrição clínica mais precisa da atividade da doença.23 Uma limitação à utilização deste índice é, 

no entanto, a dificuldade em conseguir definir o grau de desconforto gerado pela doença – não só 

em crianças pequenas, mas também em crianças mais velhas e em adultos.  

Manifestações sistémicas 

O flushing pode ocorrer nos doentes com mastocitose em resultado do aumento do fluxo 

sanguíneo na pele, devido à libertação de substâncias vasoativas pelos mastócitos (por exemplo, a 

histamina), e pode preceder um colapso hipotensivo. Por esta razão, a presença de flushing nos 

doentes com mastocitose deve alertar para o potencial desenvolvimento de complicações 

ameaçadoras da vida.24 

Os doentes com mastocitose podem ainda sofrer de uma ampla variedade de sintomas 

sistémicos resultantes da libertação de mediadores pelos mastócitos, como dor abdominal, 

diarreia, dispneia, cefaleias e anafilaxia, entre outros11,25. Cerca de 50% dos adultos com lesões 

maculopapulares apresenta pelo menos um episódio de anafilaxia, enquanto que menos de 10% 

das crianças são afetadas.26–28 

As manifestações sistémicas são mais frequentemente observadas em adultos, como 

consequência da presumível natureza sistémica da doença,29 mas também podem ser observadas 
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nas crianças com mastocitose, mesmo que a doença esteja restrita à pele. Nestes casos, a 

sintomatologia sistémica resulta da libertação de uma variedade de mediadores massivamente 

produzidos pelos mastócitos cutâneos na corrente sanguínea. Assim, a sintomatologia sistémica é 

particularmente comum em crianças com MC difusa e MC maculopapular extensa.25–27,29,30 Os 

fatores que mais frequentemente desencadeiam os sintomas sistémicos em doentes com doença 

cutânea são a fricção da pele e a exposição a temperaturas extremas (calor ou água quente, ou, 

mais raramente, o frio).25 Outros fatores conhecidos são o stress, certos fármacos ou alimentos, ou 

as picadas de insetos; a febre, irritabilidade e vacinas podem ainda despoletar estes sintomas em 

crianças, especialmente nas que apresentam um envolvimento cutâneo mais extenso.18,25,26 

Fisiopatologia 

A natureza clonal da doença pode ser comprovada pela demonstração de mutações no 

gene KIT na maioria dos indivíduos com a doença. Este proto-oncogene codifica um recetor 

transmembranar dos mastócitos – o Kit, uma tirosina-cinase responsável pela regulação da 

maturação e diferenciação destas células. A mutação do gene KIT mais frequentemente observada, 

D816V, condiciona a substituição de uma valina por um aspartato no codão 816 da proteína c-Kit.7,31 

Esta mutação é encontrada em mais de 90% dos adultos com MS.32 Pelo contrário, nas crianças com 

mastocitose ocorrem outras mutações em cerca de 40% dos casos.33,34 Estes achados suportam a 

noção crescente de que a MC pediátrica é uma doença clonal associada a mutações ativadoras do 

gene KIT, muitas vezes diferentes da mutação clássica D816V. 

Diagnóstico 

A MC é definida pela presença de lesões cutâneas resultantes da acumulação de mastócitos na 

derme, na ausência de critérios para MS.4 Isto significa que o exame da medula óssea seria condição 

necessária para a distinção definitiva entre MC e MS. Assim, tem crescido o conceito de 

“mastocitose na pele”, um diagnóstico provisório para doentes com lesões cutâneas, na ausência 

de estudo da medula óssea.7,35 Regra geral, este conceito é aplicado a todos os adultos e a crianças 

com níveis de triptase sérica persistentemente elevados, até que a medula seja analisada. Por outro 

lado, em crianças com níveis séricos de triptase baixos, o diagnóstico de MC pode ser assumido sem 

que seja efetuado exame à medula óssea, atendendo à probabilidade muito reduzida de se tratar 

de uma MS.7,35 

De acordo com os critérios definidos pela OMS, para definir envolvimento cutâneo na 

mastocitose, é exigida a presença de lesões cutâneas típicas (critério major), e pelo menos um dos 

seguintes critérios minor: número aumentado de mastócitos em biópsia da lesão e/ou objetivação 

de mutação do KIT na lesão.8 
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 É então necessária a realização do exame físico e avaliação laboratorial, complementados 

por biópsia cutânea. Ao exame físico, pode ser observado, após fricção das lesões cutâneas, o sinal 

de Darier, que é quase sempre positivo nos doentes pediátricos e é específico de mastocitose. O 

sinal de Darier deve ser evitado, ou executado com precaução, no caso de se tratar de um 

mastocitoma grande, pelo risco de flushing generalizado e hipotensão.  

A biopsia cutânea permite avaliar a infiltração da pele por mastócitos, assim como 

caraterizar a sua morfologia e o tipo de infiltração. Os mastócitos são tipicamente visualizados com 

a coloração de Giemsa, que permite a observação dos seus grânulos citoplasmáticos 

metacromáticos. Podem ainda aplicar-se técnicas imunohistoquímicas mais sensíveis, com 

anticorpos anti-triptase ou anti-CD117 (Kit). Na biópsia de uma lesão, há um aumento do número 

de mastócitos, que frequentemente se apresentam em agregados. Os mastócitos podem ser 

redondos, poligonais ou fusiformes, podendo exprimir marcadores de superfície aberrantes, como 

CD2 ou CD25.8 Ao executar a biópsia da lesão, é necessária precaução, no sentido de evitar a 

desgranulação dos mastócitos, já que pode interferir na visualização das células. 

 Os níveis séricos de triptase refletem a carga total de mastócitos, e nas crianças com MC 

são habitualmente normais.36 Em certas crianças que apresentam lesões cutâneas mais 

proeminentes, os níveis de triptase podem estar elevados na altura do diagnóstico, mas decrescem 

nos 1 a 2 anos subsequentes.20 Uma elevação aguda na triptase sérica é prova da ativação 

mastocitária, no contexto de sintomas agudos. Por outro lado, medições seriadas da triptase 

podem ser utilizadas para monitorizar a progressão para doença sistémica, principalmente se os 

níveis séricos de triptase se encontram persistentemente elevados.25 É também aconselhada a 

realização de um hemograma completo, de forma a excluir outras causas potenciais de elevação da 

triptase sérica, incluindo neoplasias hematológicas; e o doseamento das enzimas hepáticas, se 

forem objetivadas hepatomegalia ou esplenomegalia. 

 A natureza clonal da MC pode ser demonstrada através da pesquisa de mutações ativadoras 

no gene KIT, que pode ser efetuada em amostras biológicas como sangue periférico, biópsia 

cutânea ou biópsia de medula óssea. A mutação D816V, que pode ser pesquisada no sangue 

periférico usando testes genéticos muito sensíveis, é a mais frequentemente detetada, mas têm 

sido descritas outras mutações.34 A identificação da mutação nas crianças não resulta 

necessariamente num risco aumentado da persistência da doença na idade adulta.37 

 A biópsia de medula óssea não está usualmente indicada nas crianças com lesões cutâneas 

de mastocitose. No entanto, pode ser considerada em crianças com sintomas sistémicos 

exuberantes e/ou um aumento persistente do nível basal de triptase, ou outras alterações que 

façam suspeitar de MS.20 
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História natural da doença e prognóstico 

O significado clínico da presença de mastocitose na pele depende da idade de 

apresentação. Na maioria das crianças, a doença manifesta-se nos dois primeiros anos de vida, 

frequentemente nos primeiros 6 meses, sendo que alguns indivíduos apresentam lesões à 

nascença.7,25,36 Em adultos com mastocitose na pele, o pico de apresentação encontra-se entre os 

20 e os 50 anos de idade,36,38 mas é também possível observar casos ocasionais de evolução e 

persistência da doença desde a idade pediátrica.7,21 

Na população pediátrica, ocorre muitas vezes uma resolução espontânea das lesões 

cutâneas durante a puberdade,10,20,39 contrastando com o curso habitualmente crónico quando a 

doença se apresenta na idade adulta. Nestes casos existem frequentemente sinais e sintomas de 

envolvimento sistémico, que aumentam em extensão e severidade ao longo do tempo.5 

A classificação corrente que divide a MC maculopapular em variantes polimórfica e 

monomórfica parece ter impacto prognóstico, já que a maioria das crianças com a variante 

polimórfica apresenta níveis séricos normais de triptase e entra em remissão espontânea até à 

puberdade.7 Por outro lado, as crianças com a variante monomórfica apresentam mais 

frequentemente níveis séricos de triptase elevados, com maior probabilidade de persistência da 

doença na idade adulta.8,36 Outros fatores associados com a resolução da doença pediátrica incluem 

a menor idade à apresentação, menor extensão de pele afetada e exame à medula óssea 

normal.19,40 

A potencial persistência da doença para além da adolescência está fortemente relacionada 

com a presença subjacente de envolvimento sistémico,36 que pode ser confirmada através da 

análise da medula óssea. 

Princípios gerais de gestão da doença e tratamento 

Devido à natureza benigna da doença cutânea na idade pediátrica, o objetivo principal da 

gestão da doença é conservador e passa pela diminuição da libertação dos mediadores 

mastocitários e o bloqueio dos seus efeitos, de forma a controlar os sinais e os sintomas da 

doença.5,12. 

Na abordagem dos doentes com mastocitose consideram-se, assim, algumas medidas 

gerais, como a educação e aconselhamento dos pais e cuidadores, a evicção dos fatores 

desencadeantes da libertação de mediadores mastocitários, o tratamento sintomático das 

manifestações relacionadas com a libertação aguda e crónica de mediadores.41 

A educação dos pais e cuidadores é essencial. A elaboração de um plano de ação 

individualizado e a existência de protocolos para procedimentos específicos (como algumas 

cirurgias) mostraram valor na qualidade de vida das crianças com mastocitose.5,12 
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A evicção de potenciais fatores precipitantes da libertação dos mediadores mastocitários é 

uma medida fundamental na abordagem dos doentes com mastocitose. Estes fatores podem ser 

agentes físicos, fármacos, fatores emocionais, ou alimentos. Assim, é indispensável uma história 

clínica cuidada para identificação de reações adversas prévias. 42–44 

Em crianças com prurido e/ou flushing, o tratamento com anti-histamínicos pode ser 

benéfico. Estes fármacos também estão recomendados profilaticamente em crianças com 

envolvimento cutâneo extenso e/ou níveis basais séricos de triptase aumentados, de forma a 

atenuar os sinais e sintomas da desgranulação mastocitária. Os anti-histamínicos H1 de segunda 

geração são os preferidos, já que não são sedativos, o que permite o uso de altas doses sem 

interferência nas atividades escolares. A adição de anti-histamínicos H2 (como famotidina, 

ranitidina ou cimetidina) pode ser benéfica em crianças com sintomas gastrointestinais 

significativos ou com resposta parcial aos anti-histamínicos H1. 5,12 

A terapêutica tópica com cromoglicato de sódio mostrou ser eficaz na diminuição do 

prurido e do eritema das lesões. Os corticosteroides tópicos podem ser utilizados em crianças com 

bolhas frequentes, de forma a prevenir a recorrência. A utilização de antibióticos tópicos pode 

ainda ser necessária nas lesões abertas. 

Está recomendada a prescrição de epinefrina autoinjectável em crianças com risco 

aumentado de anafilaxia, incluindo um nível aumentado de triptase sérica, MC difusa ou 

mastocitomas de grandes dimensões.5,12 

Dado o curso normal da doença pediátrica com altas taxas de regressão espontânea, a 

terapêutica com agentes citorredutores é fortemente desencorajada, excetuando casos pontuais 

com manifestações ameaçadoras da vida persistentes, e refratárias à terapêutica com fármacos 

anteriormente referidos.5  
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DISCUSSÃO 

 Este estudo teve como principal objetivo caraterizar os aspetos demográficos e clínicos das 

crianças com mastocitose observadas da consulta de dermatologia pediátrica do CHUP entre 2000 

e 2018, comparando-os com os descritos na literatura. Tal como a maioria dos estudos publicados 

até ao momento, foi um estudo retrospetivo, o que, associado ao número relativamente pequeno 

de casos, condicionou algumas limitações. 

A idade de aparecimento das lesões cutâneas, antes dos 2 anos de idade em 85.2% dos 

nossos casos está de acordo com o observado em outros trabalhos publicados. 17,39,40,45 Segundo 

uma revisão sistemática que incluiu 1747 casos entre 1950 e 2014, a idade de aparecimento das 

lesões foi inferior a 2 anos em 90% dos casos.11 Um trabalho português publicado em 2012, que 

incluiu 32 doentes, referiu que o diagnóstico foi estabelecido antes dos 6 meses de idade em 60% 

dos casos, e em 90% antes dos 2 anos.46 Tal como observamos neste estudo, a análise de 71 casos 

de MC não registou diferenças estatisticamente significativas entre a idade de aparecimento das 

lesões e o padrão clínico.45 

Na revisão sistemática da literatura, publicada por Méni e colaboradores em 2015, a doença 

apresentou-se como MC maculopapular em 75% dos casos, mastocitoma em 20% e MC difusa em 

5%.11 Tal como o nosso estudo, praticamente todos os estudos publicados até ao momento 

reconhecem a MC difusa como a forma mais rara da doença; no entanto, apresentam diferenças 

nas proporções das duas formas mais frequentes de lesões cutâneas observadas nas crianças, 

erupção maculopapular e mastocitoma. Um estudo australiano que incluiu 173 crianças reportou 

51% de mastocitomas, 47% de MC maculopapular e 2% de MC difusa.10 Numa revisão que integrou 

101 casos de MC em idade pediátrica, a MC maculopapular foi o tipo mais frequente, perfazendo 

84% dos casos, seguido do mastocitoma (10%) e da MC difusa (6%)17. No estudo publicado por 

Macias e colaboradores, o padrão clínico observado foi MC maculopapular em 53.1% dos casos e 

mastocitoma em 46.9%; neste estudo não foram observados casos de MC difusa.46 No presente 

estudo, os casos de mastocitoma foram ligeiramente mais frequentes do que os casos de MC 

maculopapular (55.4%, e 41.5%, respetivamente). 

No nosso estudo registamos um predomínio do género feminino, enquanto na maioria dos 

trabalhos foi verificada uma maior incidência no género masculino. 10,11,39,40,45–47 Dados preliminares 

parecem sugerir que a puberdade masculina possa ter um papel na regressão da MC, visto que 

geralmente se verifica uma inversão na incidência por género, com uma maior proporção de 

indivíduos afetados do género masculino na infância, e maior proporção do género feminino na 

idade adulta.27 
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A percentagem de crianças submetidas a biópsia das lesões cutâneas é díspar entre 

estudos, podendo ser relatada tanto em apenas 5.8%,10 como em 77.5% dos casos.45 

Neste trabalho foi encontrada história familiar de mastocitose em 2 crianças (3.1%), que 

eram irmãs. Heinze e colaboradores apuraram história familiar em 5% dos doentes (n=2).40 Macias 

e colaboradores também observaram história familiar em 2 doentes.46 No artigo publicado por 

Kiszewski e colaboradores, também havia história familiar documentada em 2 doentes (2.8%).45 Por 

outro lado, um estudo israelita relatou história familiar em 11% dos casos, mas apenas entre os 

casos de MC maculopapular.39 O desenvolvimento simultâneo da doença em gémeos 

monozigóticos sugere a existência de uma suscetibilidade genética hereditária para a mastocitose. 

No entanto, existem também casos de discordância entre gémeos, o que representa um argumento 

contra a hipótese de se tratar de uma doença hereditária monogenética. Em casos familiares, 

apenas em poucas situações não se encontram mutações do KIT nas células germinativas. 11 

A informação acerca da história de atopia ou alergia nas crianças com MC é escassa. Um 

estudo reportou sintomas alérgicos em 44.4% das crianças, mas foi confirmada com IgE específica 

em apenas 17% destas crianças. Três dessas crianças (6.4%) apresentava episódios anteriores de 

anafilaxia.48 Estes achados distinguem-se dos encontrados neste trabalho, em que se objetivou 

patologia alérgica em apenas 9.2% das crianças.  

Nas crianças com MC podem ocorrer sinais e sintomas resultantes da ativação dos 

mastócitos. Os sintomas mais frequentemente registados foram flushing, sintomas 

gastrointestinais e dor óssea,11,39 e eram mais frequentes em doentes com MC maculopapular do 

que em doentes com mastocitoma39. Foi observada anafilaxia em 5.5% dos casos na revisão 

sistemática anteriormente referida.11 Barnes e colaboradores sugeriram que um número elevado 

de lesões e de sintomas cutâneos pode ser preditor do número de sintomas sistémicos.27 

O envolvimento sistémico é infrequente na população pediátrica, e a doença foi 

previamente considerada uma condição benigna e autolimitada. Num trabalho italiano publicado 

em 2018 que incluiu 600 doentes de 19 centros, 182 das 184 crianças (≤11 anos) tinham MC, e 

apenas 2 doentes apresentavam envolvimento sistémico, comprovado com estudo da medula 

óssea.47 Uma análise da literatura mostrou que é possível observar regressão (total ou parcial) em 

67% dos casos e a estabilização das lesões foi observada em 27%, não tendo sido identificados 

fatores preditivos do prognóstico.11 Numa revisão de 180 casos de MC em idade pediátrica 

observou-se que 75% dos doentes com mastocitoma e 56% dos doentes com MC maculopapular 

tiveram resolução completa durante o período de observação.39 No presente trabalho 58.5% dos 

doentes teve alta da consulta. No entanto, a alta foi dada com resolução total ou parcial das lesões, 

pelo que não é possível aferir a real taxa de regressão da MC nesta população.  
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Tal como reportado pelos estudos previamente publicados, encontramos valores séricos de 

triptase normais na maioria das crianças avaliadas nesta consulta, com uma mediana de 4.2 ng/ml. 

Macias e colaboradores reportaram ainda um valor sérico médio de triptase de 5.5 ng/ml, nos 16 

doentes em que foi determinado.46 A mediana do valor sérico de triptase nas crianças incluídas no 

Registo Italiano de Mastocitose foi de 5.4 ng/ml.47  

Em adultos com MS, níveis séricos elevados de triptase mostraram estar relacionados com 

a massa mastocitária e com a severidade da doença. No entanto, estas relações não foram 

encontradas na MC.49 Segundo Méni e colaboradores, os valores séricos de triptase parecem não 

ter valor prognóstico significativo; no entanto, parecem ter uma relação com a extensão de pele 

envolvida.11 Os valores de triptase sérica são utilizados, assim, como um indicador de necessidade 

de avaliação de progressão para doença sistémica, e valores superiores a 20 ng/mL poderão indicar 

envolvimento sistémico.23,50 Dos 3 doentes que tinham doseamentos da triptase sérica >20ng/mL, 

todos apresentavam valores inferiores a 20 ng/ml em doseamentos subsequentes. 

A avaliação da apresentação clínica, dos sintomas de ativação mastocitária, e os métodos 

de follow-up descritos são heterogéneos entre trabalhos. Dada a natureza retrospetiva deste 

trabalho, o SCORMA não foi aplicado, mas sugere-se a sua aplicação, sempre que possível, em 

visitas subsequentes, de forma a obter-se informação homogénea que permita um futuro trabalho 

mais rigoroso. Estudos que envolvam um grande período de follow-up (pelo menos até à idade 

adulta) são raros e seriam extremamente relevantes. Definir a existência de correlação entre 

mutações específicas do gene KIT e a evolução da doença, de forma a determinar se certas 

mutações estão associadas a diferentes prognósticos, seria pertinente. É ainda possível que a 

heterogeneidade da doença esteja associada às diferentes mutações do KIT observadas em crianças 

e adultos. Investigações futuras que se foquem nestes aspetos ajudariam a compreender a 

fisiopatologia da doença e a definir métodos de tratamento adequados. Outra questão prende-se 

com a aplicabilidade dos critérios da OMS à população pediátrica, e esforços contínuos deverão ser 

feitos para a validação destes conceitos. É indispensável, assim, a emissão de recomendações 

específicas em relação à avaliação clínica e follow-up das crianças com mastocitose. 

De forma a que estas questões possam ser abordadas, é necessário financiamento de 

grandes centros que se foquem no acompanhamento destas crianças, permitindo o recrutamento 

e estudo de números significativos de casos. Só assim, e com a implementação de estudos 

prospetivos, será possível adquirir uma melhor compreensão acerca do prognóstico e da 

complexidade das diferentes variantes da MC em idade pediátrica. 
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Quadro 1. Classificação das Mastocitoses - OMS 2016.  

Mastocitose Cutânea 

   MC Maculopapular* 

   MC Difusa 

   Mastocitoma cutâneo 

Mastocitose Sistémica 

   MS Indolente 

   MS Latente 

   MS associada a neoplasia hematológica (de linhagem não mastocitária) 

   MS Agressiva 

   Leucemia de Mastócitos 

Tumor de células mastocitárias 
Abreviaturas: MC, mastocitose cutânea; MS, mastocitose sistémica. 

* Anteriormente designada Urticária Pigmentosa. 
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Tabela I. Caraterização sociodemográfica e clínica da população em estudo 

Número de doentes avaliados 65 

Género  
Masculino / Feminino (razão) 25 / 40 (0.65) 

Idade ao diagnóstico, anos  
Inferior a 2 anos 52/61 (85.2%) 

Idade na data da primeira consulta, anos 2 (0.2-18) 

Tipo de mastocitose cutânea (classificação da OMS)  
MC maculopapular 27/65 (41.5%) 
Mastocitoma cutâneo 36/65 (55.4%) 
MC cutânea difusa 2/65 (3.1%) 

Patologias associadas 11/65 (16.9%) 
Doenças alérgicas 6/65 (9.2%) 
Outras patologias 5/65 (7.7%) 

Manifestações sistémicas 3/65 (4.6%) 
Episódios de flushing e hipotensão  1/65 (1.5%) 
Episódios de diarreia e dor abdominal 2/65 (3.1%) 

História familiar  
História familiar de mastocitose 2/65 (3.1%) 

Triptase 49/65 (75.4%) 
Valor sérico da triptase, ng/ml 4.2 (1.6-31.0) 
Triptase aumentada (normal < 11.4 ng/mL) 4/49 (8.2%) 
Triptase superior a 20 ng/ml.* 3/49 (6.1%) 

Hemograma 56/65 (76.9%) 
Valores hematológicos anormais 0/56 (0.0%) 

Biopsia das lesões cutâneas 28/65 (43.1%) 
Confirmação de mastocitose 23/28 (82.1%) 
Resultado inconclusivo 5/28 (17.9%) 

Estudo medular 1/65 (1.5%) 
Envolvimento medular por mastocitose 0/1 (0.0%) 

Idade na data da última consulta 5 (1-20) 

Alta da consulta 38/65 (58.5%) 
Idade à data da alta da consulta 5 (1-18) 
Resolução total ou parcial das lesões cutâneas 38/38 (100.0%) 

Abreviaturas: Abreviaturas: MC, mastocitose cutânea; MS, mastocitose sistémica; OMS, Organização Mundial de Saúde. 

Dados apresentados na forma de frequências absolutas e relativas (%), e na forma de mediana (mínimo e máximo). 

* De acordo com a OMS, o valor sérico de triptase superior a 20 ng/ml é considerado um critério minor para diagnóstico 

de MS. 
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Figura 1. Idade de Aparecimento das Lesões  
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