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FARMACODERMIAS 

è	ERUPÇÃO FIXA MEDICAMENTOSA

o São lesões cutâneas ou mucosas 
desencadeadas por drogas

o Recidivam no mesmo local
o Pode haver reação cruzada
o Duração  dias a semanas, na forma 

aguda
o Pigmentação duradoura ou permanente 

(derrame pigmentar)
o Quadro clínico
§	Placas eritêmato-edematosas, 

arredondadas, bem delimitadas
§	Pode haver formação de bolhas
§	Deixa pigmentação residual
§	Prurido ou ardor
§	Acomete mais comumente tronco, 

membros, genital
§	Pode haver Koebner

o Histopatológico
§	Infiltrado de padrão liquenóide com 

degeneração hidrópica da camada basal 
e corpos colóides

§	Apoptose de queratinócitos da 
epiderme 

§	Derrame pigmentar
o Drogas responsáveis
§	Qualquer medicamento pode causar
§	Bactrim  principal
§	Outros antibióticos, antifúngicos, 

anticonvulsivantes, Diazepam, 
antimaláricos atenolol, dipirona

è	EXANTEMA MEDICAMENTOSO

o É a farmacodermia mais comum dentre 
todas

o Mesma erupção  diferentes drogas
o Ocorre, em geral, 4-14 dias após 

administração
o Recidiva na reexposição é mais grave e 

mais precoce
o Quadro clínico
§	Pápulas eritematosas pruriginosas 

difusas no tronco e membros  
classicamente, o rosto é poupado!!

§	Pode haver descamação ou não



IMERSÃO TED \ FARMACODERMIAS

3

o Histopatológico
§	Inespecífica
§	Espongiose
§	Infiltrado inflamatório perivascular
§	Apoptose de queratinócitos 
§	Eosinófilos 

o Drogas mais comuns
§	Qualquer droga pode causar 
§	Antibióticos  sulfa, quinolonas, 

betalactâmicos, anticonvulsivantes, 
AINEs, alupurinol

è	ERITEMA POLIMORFO

o Também pode ser chamado de eritema 
multiforme

o Etiologias
§	Vírus (herpes simples) > drogas > 

bactérias > fungos, vacinas...
o Quadro clínico
§	Instalação aguda
§	Caráter recidivante
§	Máculo-pápulas em alvo típico (3 

componentes, ou 3 camadas)
§	Acomete mais comumente o dorso das 

mãos, punhos, pés, região oral e genital

o Histopatológico
§	Degeneração hidrópica da epiderme 

com formação de bolha intra ou 
subdérmica

§	Queratinócitos apoptóticos/necróticos 
basais

§	Edema
§	Infiltrado linfocitário perivascular

o Tratamento
§	Sintomáticos
•	 Corticoterapia é considerado 

tratamento sintomático
§	Antivirais (se associado ao HSV)
§	Talidomida
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è	SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON – 
NECRÓLISE EPIDÉRMICA TÓXICA

o Formam um espectro da mesma doença, 
com alteração de gravidade

o Stevens Jonhson é menos grave

o Entre 10-30%  chama-se de 
sobreposição

o Atualmente, o eritema polimorfo é 
considerado uma entidade distinta 

o Epidemiologia SSJ-NET
§	Mais comum em mulheres
§	Adultos
§	Predisposição genética

o Fisiopatologia
§	Drogas são a principal causa
§	Genéica (HLA) + fatores imunológicos 
 hipersensibilidade (principalmente a 
drogas)  ativação de linfócitos TCD8 
 mediadores citotóxicos (Fas e FasL) 
 apoptose de queratinócitos 

o Quadro clínico
§	Pródromo  1-2 semanas antes 
§	Lesões mucosas  todas podem ser 

afetadas  acometimento oral é o mais 
comum

§	Bolhas, erosões e crostas hemáticas
§	Podem haver sequelas
§	Lesões cutâneas  máculas 

eritematosas dolorosas, com alvo 
atípico

•	 Progressão em sentido crânio-caudal 
 confluência e desenvolvimento de 
bolhas e necrose  destacamento da 
pele

§	Sinal de Nikolsky +  descolamento da 
pele após tracionamento

o Acometimento extra-cutâneo
§	Sintomas gerais
§	Hepatite, gastroenterite, pancreatite, 

acometimento pulmonar, nefrite, 
citopenias

§	Complicações  infecções, sepse, 
DHEL, CIVD, choque



IMERSÃO TED \ FARMACODERMIAS

5

    
o Fatores de risco individuais
§	HIV + 
§	Doenças auto-imunes
§	Metabolismo de acetiladores lentos

o Histopatológico
§	Semelhante ao eritema polimorfo  

mais intenso
o Tratamento
§	Suspensão da droga!!!
§	Cuidados de suporte  UTI, avaliação 

da estomaterapia
§	Corticoide  controverso, melhor 

benefício nas primeiras 48h
§	Outros: ciclosporina, IgIV

è	DRESS

o Acrônimo para “Drug Reaction with 
Eosinophilia ans Systemic Symptoms”

o Reação medicamentosa grave
o Febre + erupção cutânea + acometimento 

sistêmico
o Fisiopatologia
§	Predisposição genética
§	Alterações nas vidas de metabolização 

das drogas
§	Reativação de infecção viral latente  

famílias Herpesviridae – 2° semana

o Quadro clínico
§	Aparecimento do quadro após 2-6 

semanas do início da administração da 
droga

§	Febre, mal estar, linfonodomegalia
§	Exantema maculopapular na face e 

tronco + edema facial
§	Pode acometer mucosas
§	Acometimento sistêmico  fígado, 

leucocitose, eosinofilia, linfocitose 
atípica, nefrite
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o Drogas relacionadas  “As” 
§	Anticonvulsivantes aromáticos
•	 São metabolizados pelo citocromo 

P450
•	 Existem polimorfismos genéticos 

com redução da atividade dessa 
metabolização

•	 Exemplos de aromáticos  
carbamazepina, lamotrigina, fenitoína, 
fenobarbital, primidona

•	 Não aromáticos  topiramato, 
levetiracetam, tiagabina, 
etossuximida, valproato, gabapentina

§	Alupurinol 
§	Antibióticos  minociclina, sulfas, 

vancomicina, meropenem
§	Antivirais  nevirapir, acabavir
§	Antipsicóticos  olanzapina

o Histopatológico
§	Espongiose
§	Infiltrado eosinofílico e linfocítico 

atípico
§	Queratinócitos apoptóticos

o Tratamento
§	Suspensão da droga!!!
§	CE sistêmico  desmame lento, sempre 

monitorando os órgãos internos
§	Se confirmada a reativação viral  

introduzir ganciclovir

è	PEGA – PUSTOLOSE EXANTAMÉTICA 
GENERALIZADA AGUDA

o Epidemiologia
§	Mulheres adultas
§	90% causado por drogas  

antibióticos
o Etiopatogenia
§	Positividade da droga no teste de 

contato  80%
§	Mecanismos similares ao SSJ/NET: 

via Fas/FasL, com apoptose de 
queratinócitos

§	Mecanismos similares à psoríase  
participação de células th17, IL8, IL36

o Quadro clínico
§	Ocorre 2-5 dias após exposição
§	Áreas eritêmato-edematosas com 

centenas de pústulas diminutas nas 
áreas de flexura e tronco

§	Evolução crânio-caudal
§	Pode acometer mucosa
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§	Pode haver acometimento sistêmico  
no hemograma: neutrofilia

§	Bom prognóstico  sem sequelas, sem 
intensa gravidade sistêmica

o Histopatológico
§	Pústulas subcórneas
§	Infiltrado neutrofílico
§	Leucocitoclasia  fragmentação de 

neutrófilos
o Diagnósticos diferenciais
§	Psoríase pustulosa forma generalizada
§	Pustulose subcórnea de Sneddon-

Wilkinson
•	 Também chamada de Dermatose 

pustulosa subcórnea
•	 Não é uma farmacodermia, porém é 

muito semelhante 
•	 Epidemiologia  mulheres de 40-60 

anos
•	 Associada à gamopatia monoclonal e 

às doenças mieloproliferativas
•	 Costuma se manifestar em áreas de 

dobras (flexuras) e tronco

•	 Clínica  pústulas assépticas meio 
a meio, que coalescem em formato 
anular e descamam com a ruptura

•	 Evolução  surtos recorrentes de 
evolução crônica

•	 Tratamento  dapsona

è	RESUMINDO...

o Take home messages!!
§	Erupção fixa medicamentosa  recorre 

no mesmo local
§	Exantema  mais comum, poupa face
§	Eritema polimorfo  associação com 

herpes, alvo típico (3 camadas)
§	SSJ/NET  Faz-FasL  necrose de 

queratinócitos  descolamento de pele
§	DRESS  acomete face, eosinofilia 

e linfócitos atípicos (no sangue e em 
biópsia)

§	PEGA  antibiótico, patch test + para a 
droga
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Questões

1) (TED 2020) Considere que um paciente 
desenvolveu síndrome DRESS três semanas 
após a prescrição de fenitoína como 
anticonvulsivante devido a neurocirurgia 
pós-trauma cranioencefálico. Qual o 
medicamento apresenta menor risco de 
apresentar reação cruzada e recorrência 
da síndrome DRESS, para que possa ser 
introduzido, caso o paciente necessite de 
terapia anticonvulsiva?

A- Carbamazepina.
B- Gabapentina.
C- Primidona.
D- Fenobarbital.

Gabarito

1- B


