
Necrólise Epidérmica Tóxica –
Relato de Caso

 INTRODUÇÃO
A Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) e
a Necrólise Epidérmica Tóxica (NET),
são reações cutaneomucosas graves,
representadas por necrose extensa e
descolamento da epiderme. Esta reação
geralmente tem como gatilho o uso de
medicações, tais como o alopurinol,
anticonvulsivantes, alguns antibió-
ticos, paracetamol dentre outros. A
distinção entre as duas entidades é
baseada na porcentagem de superfície
corporal total (SCT) afetada, sendo
classificada como SSJ quando menos de
10% de SCT estiver acometida, NET
quando mais de 30% da SCT estiver
envolvida, e overlap SSJ/NET quanto
encontramos um superfície corporal
afetada entre 10% e 30%. A incidência
estimada é de dois a sete casos por
milhão de habitantes por ano, sendo a
SSJ mais comum que a NET, com uma
relação de 3:1.
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 OBJETIVOS
O objetivo do relato, é a discussão desta
complicação incomum porem grave,
afim de revisar as etiologias e tentar
estabelecer a causa no caso abaixo .

 DELINEAMENTO EMÉTODOS
Relato de caso.

 RELATO DE CASO
Paciente, G.S.S., 19 anos, natural de

Tupaciguara - MG, procedente de
Uberlândia - MG, portadora de lúpus
eritematoso sistêmico (LES) com
diagnóstico em fevereiro de 2015, com
manifestações cutâneo-articulares, com
tratamento inicial composto por
prednisona e hidroxicloroquina.
Durante seguimento ambulatorial,
evoluiu com paraparesia e cefaleia,
sendo então internada no serviço de
reumatologia para realização de
propedêutica para avaliar atividade de
doença. Nesta primeira internação, no
início do mês de março de 2015, acabou
evoluindo com crises convulsivas
reentrantes, sendo tal sintoma
atribuído a atividade de doença,
quando recebeu então pulsoterapia com
metilprednisolona por três dias e
impregnação com fenitoína. Evoluiu
bem, recebendo alta uma semana
depois, com prednisona 40mg/dia,
alem de fenitoína 100mg 3x ao dia, com
programação de iniciar pulsos mensais
com ciclofosfamida. Conforme pro-
gramação, compareceu ao ambu-latório
de infusão no dia 27/04/2015, quando
recebeu a primeira dose de
ciclofosfamida. Três dias após, deu
entrada no PS-CM do HC-UFU com
quadro de rash cutâneo eritemato-
bolhoso, extremamente doloroso,
iniciado um dia após a pulsoterapia com
ciclofosfamida. Refere que as lesões
cutâneas se iniciaram como um rash
eritematoso, a princípio na face,
progredindo para pescoço, MMSS,



porções anterior e posterior do tronco,
evoluindo posteriormente com bolhas
que tiveram as mesmas características
de progressão. Refere que as lesões, no
terceiro dia de evolução, começaram a
acometer mucosa oral e ocular,
momento em que procurou o PS, onde
foi internada de imediato com o
diagnóstico de SSJ, sendo então
suspenso o uso da fenitoína, iniciado
cuidados locais com as lesões,
utilizando a própria pele descolada
como curativo biológico, associado a
tacrolimo tópico nas lesões de mucosa
oral, colírio lubrificante e corticoide
tópico, com acompanhamento
oftalmológico diário da lesão de mucosa
ocular, gaze não aderente com prata
para cobertura dos locais de pele
desnuda, alem de reposição volêmica e
correção de distúrbios eletrolíticos. Foi
mantido o uso de prednisona na dose de
40mg/dia, parte do tratamento do LES e
solicitados sorologia para HIV, que
posteriormente veio com resultado
negativo. A paciente foi colocada em
isolamento reverso durante todo o
tratamento e não foi encaminhada a
UTI devido a uma infestação por
Acinetobacter MR na unidade. Durante
os primeiros dias de internação, as
lesões foram progredindo para abdome,
genitália e MMII, com bolhas extensas
em tronco, pescoço, MMSS e abdome,
acometendo mais de 30% de superfície
corporal total, sendo então
reclassificada como necrólise
epidérmica tóxica.

 DISCUSSÃODO CASO
NET a SSJ são extremos de uma reação
cutaneomucosa grave, que geralmente

tem como um gatilho o uso de alguma
substância, em geral medicamentos.
Existem evidências na literatura de que
drogas utilizadas por longos períodos
tem menor probabilidade de atuarem
como gatilhos da SSJ/NET. Em um
grande estudo caso-controle
multicêntrico que incluiu 379 casos de
SSJ/NET e 1505 controles, apontou como
agentes mais comumente associados o
alopurinol, anticonvulsivantes aro-
máticos, antibióticos (em especial os
derivados de sulfa), lamotrigina,
nevirapina [1, 2]. É importante salientar
que em até 25% dos casos não se
consegue identificar a droga causadora.
Vale ressaltar ainda que existem outras
causas de SSJ/NET, tais como infecções
dentre os quais o Mycoplasma
pneumoniae e CMV, em especial em
crianças, e outras causas mais raras,
como vacinas, doenças sistêmicas, meio
de contraste, exposição química, dentre
outros. Os fatores de risco para se
desenvolver a doença são em geral
infecção pelo HIV, fatores genéticos
(como o HLA B-1502), doenças
imunológicas subjacentes e pos-
sivelmente fatores físicos. Neste ponto
da discussão, vale destacar uma revisão
retrospectiva envolvendo 1366 pacientes
em que se constatou que a população
portadora de LES tem uma prevalência
de SSJ/NET de 1,2%, enquanto na
população geral, a prevalência é de cerca
de 0,02 - 0,05% [3, 4, 5]. Outro dado
interessante a ser lembrado aqui, é que a
SSJ/NET também se associa a infusão
rápida de altas doses de medicações.
Retomando o caso, temos uma paciente
portadora de LES, que estava usando
uma droga classicamente associada



a esta reação cutaneomucosa grave, em
que foi infundido altas doses de
ciclofosfamida.. Na análise do caso em
questão, quando se tenta estabelecer
uma causalidade, devemos levar em
consideração os aspectos clínicos, que
nossa paciente apresentou de maneira
clássica, associando a uma provável
causa, neste caso o medicamento.
Quando se fala em medicamento,
torna-se crucial a avaliação da relação
temporal. O tempo de exposição até o
surgimento da reação, geralmente varia
de uma a quatro semanas, com média
de 14 dias, podendo o quadro agudo ser
precedido de um pródromo com febre e
sintomas gripais. Para pacientes com
SSJ/NET é crucial a identificação do
agente causador, pois a retirada precoce
do agressor, pode melhorar o
prognóstico. Alem disso, conhecer o
agente causador nos ajuda a evitar a
reexposição a droga. Em pacientes com
reexposição, a lesão aguda pode ocorrer
precocemente, em até 48hs. Na análise
do caso em questão, a nossa paciente
apresentou a lesão aguda cerca de 8
semanas após iniciar o uso da fenitoína.
Em relação a ciclofosfamida, a relação
temporal foi menor, de apenas 24hs.
Como podemos ver, a relação temporal
não foi típica para nenhuma das duas
drogas, que motivou a equipe de
Medicina Interna do HC/UFU a
suspender as duas drogas e substituir o
imunomodulador pelo micofenolato
mofetil. As imagens a seguir, são da
paciente 5 meses após o evento. As
imagens da época não serão mostradas
pois a paciente não nos permitiu
registrar imagens do evento agudo.
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