
. 

PUSTULOSE EXANTEMÁTICA GENERALIZADA 

AGUDA - PEGA: RELATO DE CASO 

Apoio 

PROEXTENSÃO/PRPE/UFSC 

DEPTO DE PATOLOGIA - PTL/CCS/UFSC 

HOSPITAL  

UNIVERSITÁRIO 

CENTRO DE INFORMAÇÕES 

TOXICOLÓGICAS - CIT/SC 

Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina - CIT/SC-  Hospital Universitário -  HU/UFSC Rua Prof.ª Maria Flora Pausewang, S/N Trindade CEP: 88.036-800 - Florianópolis – SC Fone: 0800 643 5252/(48) 3721-9083 cit@hu.ufsc.br 

  
  

 

INTRODUÇÃO 
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As reações adversas à drogas são complicações 

relevantes da terapêutica medicamentosa. Estima-se que 

5% a 15 % dos pacientes tratados com algum 

medicamento desenvolvam reações adversas. A incidência 

de reação adversa à droga em pacientes hospitalizados é 

de 30%, sendo que 2% a 3 % constituem reações 

cutâneas. Tais reações, freqüentemente, não são graves, 

mas podem determinar considerável morbidade. A 

prevalência de reações cutâneas graves adversas à drogas 

(RCGAD) é estimada em 1/1000 pacientes hospitalizados, 

sendo a síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) e a necrólise 

epidérmica tóxica (NET) particularmente graves. De forma 

geral, reações cutâneas fatais à drogas ocorrem em 0,1% 

dos pacientes clínicos e 0,01% dos pacientes cirúrgicos. 

Fazem parte deste grupo a anafilaxia, a síndrome de 

Stevens-Johnson (SSJ), necrólise epidérmica tóxica (NET) 

e, dependendo do envolvimento sistêmico, a síndrome de 

hipersensibilidade à droga, as eritrodermias, a pustulose 

exantemática aguda generalizada (PEGA), a necrose 

cutânea induzida por anticoagulante, as vasculites de 

pequenos vasos, a vasculite de hipersensibilidade ao 

propiltiouracil e as reações tipo doença do soro (CRIADO, 

CRIADO e VASCONCELOS, 2003) 

A Pustulose Exantemosa Generalizada aguda (PEGA) foi 

originalmente classificada como uma forma de psoríase 

pustular. Em 1968, suspeitou-se que a PEGA fosse uma 

entidade separada e em 1980 foi proposto o nome de 

Pustulose Exantemosa Generalizada Aguda. A PEGA é 

uma das reações adversas cutâneas severas que inclui  

Síndrome de Stevens–Johnson, Necrólise Epidérmica 

Tóxica (NET) e reação a drogas com eosinofilia e sintomas 

sistemicos (DRESS)“. A PEGA é uma reação adversa 

severa caracterizada pelo rápido desenvolvimento de 

pústulas estéreis não folicular em base eritematosa. Na 

maioria dos casos antibioticos são a causa mais comum. A 

PEGA está associada como as seguintes drogas: 

pristinamycin, aminopenicilinas, quinolonas, 

hidroxicloroquina, sulfonamidas, terbifanina, diltiazen, 

cetoconazol e fluconazol (Szatkowski  e  Schwartz ,20015) 

 

OBJETIVOS  
Descrever um caso de Pustulose Exantemática 

Generalizada Aguda como emergência dermatológica 

presente nos Prontos Atendimentos 
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RELATO DE CASO 
Paciente de 67 anos, feminina, dois dias após iniciar o uso de Amoxicilina, começou a apresentar pústulas 

eritemato-pruriginosas, em regiões mediais das coxas, mucosa de cavidade oral e posteriormente, em axilas, 

abdome e dorso. Paciente sem correlacionar esses sintomas à Amoxicilina, continuou a fazer o uso da 

mesma. Quatro dias após o início dos sintomas, procurou um serviço de emergência, onde foi internada, 

retirada a Amoxicilina e iniciado Hidrocortisona. Evoluiu com piora do quadro e disseminação das lesões. Na 

avaliação da Dermatologia foi levantada a hipótese de Síndrome de Steven-Johnson / Necrólise Epidérmica 

Tóxica, encaminhada para o isolamento, com prescrição de Imunoglobulina 90 gramas por três dias e 

Metilprednisolona 80mg/dia em substituição da Hidrocortisona, hidratação endovenosa, tratamento 

sintomático e suportivo, cuidados como os de “grande queimados”. Paciente evoluiu com 30% de 

desprendimento de pele. Ao longo da internação apresentou picos febris, anemia, leucocitose e 

plaquetopenia. O laudo da biópsia de pele mostrou aspecto histológico compatível com Pustulose 

Exantemática Generalizada Aguda (PEGA). Progrediu com melhora, persistindo as lesões pustulosas e outras 

cicatriciais. Após 17 dias de internação hospitalar, a paciente recebeu alta com melhora completa.  

 

DISCUSSÃO 
As drogas podem induzir severas reações de pele, que diferem em sua apresentação clínica, prognóstico e 

terapia. O espectro dessas reações não apenas incluem reações bolhosas como Síndrome de Stevens-

Johnson, GBFDE (Generalized Bullous Fixed Drug Eruption) e  NET (Necrolise Epidermíca Tóxica)  mas 

também a PEGA  (Pustulose Exantemática Generalizada Aguda) e DRESS (Reação a Drogas com Eosinofilia 

e Sintomas Sistêmicos). Se houver suspeita de PEGA ou DRESS  o diagnóstico deve ser confirmado pelo 

exame clínico, uma biópsia de pele e exames laboratoriais. É crucial para o prognóstico do paciente, que o 

agente causal seja rapidamente identificado e  descontinuado. É importante conhecer os mais freqüentes 

gatilhos das reações severas a drogas, alguns dos quais induzem vários padrões de reações. Dependendo do 

diagnóstico clínico, tratamentos suportivos e sintomáticos,  bem como tratamentos imunomodulatórios serão 

usados. Com relação ao prognóstico, na NET é freqüentemente pobre e depende da idade do paciente. O 

prognóstico de GBFDE é melhor, mas recorrências podem levar a manifestações mais severas. Na DRESS, 

cursos recorrentes e prolongados tem sido descritos. A PEGA geralmente resolve sem problemas (Paulmann  

e  Mockenhaupt , 2015) 

 

CONCLUSÃO 
Recomenda-se a observação cuidadosa da ocorrência de sinais de alerta do surgimento de uma reação 

potencialmente grave adversa à droga, sendo necessário o permanente afastamento da droga responsável e 

dos compostos quimicamente a ela relacionados. 
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