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INTRODUÇÃO OBJETIVOS

DELINEAMENTO E MÉTODOS
A pustulose exantemática generalizada aguda é rara e se caracteriza pelo
desenvolvimento abrupto de pústulas estéreis sobre áreas de eritema,
acompanhadas por febre alta e leucocitose. É induzida por drogas em 90%
e em 80% dos casos relatados provocados por antibióticos, principalmente
os betalactâmicos. Inicia horas a dias após o início da droga e desaparece
espontaneamente após uma a duas semanas da descontinuação. A média
do tempo entre a exposição e o desenvolvimento de sintomas foi de um dia
para antibióticos e 11 dias para outros fármacos. As lesões geralmente
iniciam na face ou áreas intertriginosas sendo o envolvimento das
membranas mucosas incomum e, quando presente, está limitado a erosões
dos lábios. Algumas vezes, as pústulas podem confluir e mimetizar o sinal
de Nikolsky, ocasionando confusão diagnóstica com a Necrólise
Epidermólise Tóxica. É descrita uma síndrome de sobreposição PEGA/NET
que parece ser uma reação em duas fases no qual os pacientes apresentam
inicialmente com características da PEGA tradicionais como edema facial,
febre e múltiplas pústulas estéreis não foliculares e em seguida mesmo
com a descontinuação do medicamento desenvolve lesões em alvo e com
formação de bolhas. Foram apenas 10 casos publicados, a maioria dos
quais ocorreu secundariamente ao uso de betalactâmicos. A histologia na
maioria dos casos demonstrou pústulas subcórneas consistentes com
PEGA. A patogênese desta sobreposição não é bem compreendida. A taxa
de incidência estimada de PEGA é de aproximadamente 1-5 casos por
milhão/ano.

Apresentar caso raro de Pustulose Exantemática Generalizada Aguda.

DESCRIÇÃO DO CASO
R. F. S., 67 anos, dá entrada no setor de emergência do Hospital

Universitário de Santa Catarina com queixa principal de máculas e pápulas
eritematosas difusas, inicialmente em coxas, com progressão para as
pernas. Negava presença de prurido, mas, sensação de ferroadas.
Apresentou um episódio de síncope, sendo trazida por familiares ao
hospital.No dia anterior ao início das lesões, a paciente procurou a UPA por
quadro de tosse seca e odinofagia há uma semana, sem febre. Realizou
radiografia de tórax e foi medicada com Amoxicilina por pneumonia (sic)
fazendo uso no mesmo dia.

Apresentava na história mórbida pregressa relato de alergia a
penicilina (episódio eritema em tronco após o uso) e HAS em uso de
Captopril 25 mg 8/8h.

Na chegada encontrava-se febril (37,9°C) com estabilidade
hemodinâmica com exantema maculopapular em abdome, hiperemia,
pápulas vesículas, bolhas e edema 3+/4+ em coxas, indolor à palpação e
com calor local (discreto).
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Edema +/4+ com máculas difusas em MMSS, poupando a palma das
mãos. Hiperemia discreta em orofaringe.

O laboratório demonstrou leucocitose (22.850 células) com
predomínio de segmentados (83%) sem desvio, disfunção renal (Creatinina
de 1,6 e Ureia 80). A radiografia de tórax demonstrou consolidação em base
pulmonar E. Cerca de 1h após a admissão, paciente apresentou dois
episódios de síncope, associado a hipotensão (70/40mmHg), não responsiva
à reposição volêmica. Foi aventada a possibilidade de anafilaxia
administrando-se adrenalina com melhora da instabilidade hemodinâmica.

Indagou-se a hipótese diagnóstica de Síndrome Stevens Johnson com
infecção secundária sendo iniciada Clindamicina, realizada biópsia de pele e
iniciada corticoterapia.

Evoluiu com piora rápida das lesões, leucocitose (20.690 leucócitos)
com desvio à esquerda (19% bastões) e febre sendo iniciada imunoglobulina
humana na dose de 1mg/kg/dia por 3 dias. A Paciente não apresentou
melhora das lesões com 3 dias de imunoglobulina intravenosa sendo
prosseguido para plasmaférese e encaminhada a UTI.

Na UTI, evoluiu com sepse com hemocultura positiva para
Staphylococcus epidermidis sendo iniciada Vancomicina.

Progrediu com melhora importante do quadro. A biópsia de pele
demonstrou acúmulo subcórneo de neutrófilos com clivagem. Na derme
papilar há acentuado edema, com destacamento parcial da junção. Na derme
reticular há numerosos neutrófilos dispostos ao redor dos vasos e no
interstício, com mínima leucocitoclasia. Conclusão: aspecto histológico é
consistente com PUSTULOSE EXANTEMÁTICA GENERALIZADA AGUDA (PEGA).

DESCRIÇÃO DO CASO CONCLUSÕES
A manifestação de PEGA na maioria dos casos é causada por

betalactâmicos como ocorrido no caso descrito (uso de amoxicilina). O
quadro normalmente é autolimitado, porém no caso descrito houve
progressão da lesão cutânea com bolhas, sendo aventada a possibilidade
de síndrome overlap com a NET. Há poucos casos descritos na literatura
(10 casos) que demonstram a possibilidade de síndrome overlap NET/PEGA
com a patogênese ainda não esclarecida. Na histologia há demonstração de
acúmulo subcórneo de neutrófilos muito sugestivo de PEGA. Os médicos
devem estar cientes deste subtipo de reação a droga, que deve ser
gerenciado em um ambiente de tratamento intensivo. É uma reação a
droga grave, como demonstrada no caso evoluindo para sepse e
instabilidade hemodinâmica.
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EVOLUÇÃO DAS LESÕES


