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Blefarite e tricomegalia induzidas pelo cetuximabe *

Blepharitis and trichomegaly induced by cetuximab 

Paulo Ricardo Criado 1 Aline Angélica Porto Rocha Lima 2

Resumo: Nós descrevemos uma mulher de 41 anos em tratamento de câncer colorretal avançado que,
após a segunda dose de cetuximabe, desenvolveu intensa blefarite e tricomegalia bilateral. A toxicidade
ocular decorrente do cetuximabe tem sido relatada, porém ainda tem mecanismos fisiopatogênicos
incertos. 
Palavras-chave: Blefarite; Neoplasias colorretais; Receptor do fator de crescimento epidérmico

Abstract: This report describes the case of a 41-year old woman in treatment for advanced colorectal
cancer who developed severe bilateral blepharitis and trichomegaly after the second dose of cetuximab.
Cetuximab-related eyelid toxicity has been described previously; however, its pathogenesis has not yet
been clearly established.
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IMAGENS EM DERMATOLOGIA

Descrevemos o caso clínico de uma doente de
41 anos de idade, feminina, portadora de adenocarci-
noma colorretal avançado, a qual desenvolveu, após a
segunda infusão do cetuximabe, erupção intensamen-
te pruriginosa nas pálpebras com marcado edema, eri-
tema e descamação (Figura 1). O exame com o derma-
toscópio DermLite DL100 visualizou detalhes da des-

camação e da presença de verdadeiras concreções
escamo-crostosas perifoliculares, sugerindo que o
processo tinha origem em reação folicular dos cílios
das pálpebras, além de demonstrar o início do desen-
volvimento de tricomegalia nas pálpebras (Figuras 2 e
3). A microscopia de epiluminescência sem contato
permitiu ao dermatologista compreender melhor

FIGURA 1: Observar o eritema e edema palpebral, com a presença
de crostas melicéricas aderidas aos cílios e tricomegalia

FIGURA 2: Detalhe da pálébra e cílios com o uso do
Dermatoscópio DermLite DL 100 onde se observa nítida

predileção das crostas pela unidade ciliar
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detalhes de difícil visualização ao olho nu. 
Reações adversas cutâneas ao uso do cetuxima-

be ocorrem em 80% dos doentes, dentre as quais 15%
são graves.1 Elas geralmente surgem já na primeira
semana do tratamento.1 Suas principais expressões
são manifestações como erupções acneiformes, der-
matite seborreica, paroníquia, tricomegalia e exante-
mas maculopapulares.2,3 �

FIGURA 3: A imagem ampliada obtida pela Dermatoscopia de
Epiluminescência sem contato, atráves do aparelho DermLite 100

demonstra a localização do processo inflamatório na unidade ciliar
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