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Aos Editores da Surgical & Cosmetic Dermatology
 
 
Inicialmente as nossas congratulações pelo competente trabalho realiza-

do pela equipe editorial  da publicação “Surgical & Cosmetic Dermatology”, 
que sempre nos brinda com artigos de grande excelência.

 
Venho através deste trazer informações  que devam ser úteis aos leitores 

e, sobretudo, aos autores do seguinte trabalho : “Apresentação atípica de 
tumor de células granulares”- Atypical presentation of granular cell 
tumor - Surg Cosmet Dermatol 2015; 7 (1):72-4 - sobretudo em referên-
cia a citação realizada no tópico “DISCUSSÃO”.

No primeiro parágrafo, afirmam: “Não foram encontrados na li-
teratura relatos da presença desse tumor em membros superiores , 
como ocorreu no caso aqui descrito. “ 

 
Existem 02 casos publicados de Tumor de Abrikossoff localizados em 

membros superiores descritos em nosso meio, nos ANAIS BRASILEIROS DE 
DERMATOLOGIA, que podem ser comprovados acessando o site dos ABD 
ou consultando os números das revistas onde estão referidos, a saber:

 
1. Tumor de Abriokossoff localizado em região palmar 
 
Delfini Filho O, Araujo JRS, Tokairim TY, Nascimento AJ - Tu-

mor de Abrikossoff - Relato de um caso. An Bras Dermatol.  1983, 
58:175-6

 
2. Tumor de Abrikossoff localizado em fossa cubital do mem-

bro superior esquerdo 

Dell’Horto AG, Pinto JM, Diniz MS - Caso para diagnóstico. 
Tumor de Abrikossoff : localização não usual. An Bras Dermatol. 
2013, 88: 475-7

 
Portanto seria interessante que os autores ficassem informados ,bem 

como os leitores do “Surgical&Cosmetic Dermatology”.   Talvez tenhamos a 
primazia de ter 3 casos deste raro tumor, em localização não usual (membros 
superiores) , de acordo com a literatura , descritos em 2 revistas científicas bra-
sileiras  que são publicações oficiais da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

 
Grato pela valiosa atenção.  

Oswaldo Delfini Filho
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