


O que sabe um Aluno do 4º ano
sobre reacções adversas a fármacos?
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O que sabe um Aluno do 4º ano
sobre reacções cutâneas adversas a fármacos?
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1.  Manifestação cutânea

4.  Hipersensibilidade (Alergia)

19.  Potencialmente fatal

18.  Gravidade variável

8.  Características do fármaco

9.  Características do hospedeiro

6.  Frequentes

2.  Vários mecanismos

7.  Diagnóstico diferencial 20.  Identificar e interromper o fármaco

10.  Antibióticos (ex. β-lactâmicos)

11.  AINEs

12.  Anti-convulsivantes

13.  Anti-hipertensores

14.  Urticária

3.  Reacções dose-dependentes

5.  Idiossincrasia

15.  Múltiplas morfologias

16. Sintomas & Sinais (Prurido, calor, febre)

17.  Complicações sistémicas

Muito



O que sabe um Aluno do 4º ano
sobre reacções adversas a fármacos?

Então o que falta para
saber quase tudo?





Definição

Reacções adversas a fármacos

Qualquer efeito prejudicial ou indesejável

Não intencional

Após a administração de um fármaco nas doses convencionais



Introdução

RELEVÂNCIA DAS TOXIDERMIAS:

São comuns e frequente causa de morbi/mortatilidade:

– São responsáveis por 97.5% das reacções adversas provocadas por fármacos.
Thong BY, et al. “Drug allergy (…): Results of a novel prospective inpatient reporting system”. Ann Allergy Asthma Immunol, 2003.

– Ocorrem entre 2-3% dos internamentos.
Bigby M, et al. “Drug-induced cutaneous reactions: A report (…) on 15438 consecutive inpatients 1975 to 1982.” JAMA, 1986.

– Muitos fármacos frequentemente usados têm taxas de reacções adversas > 1%.
Bigby M. “Rates of cutaneous reactions to drugs”. Arch Dermatol 137: 765, 2001.

Desde reacções comuns com exantemas meramente incomodativos a raras
doenças potencialmente fatais.

Lazarou J et al.: “Incidence of adverse drug reactions (…): A meta-analysis of prospective studies.” JAMA, 1998

Desde manifestações apenas localizadas à pele ou doenças sistémicas.

Podem mimetizar qualquer expressão morfológica na dermatologia.



RELEVÂNCIA DAS TOXIDERMIAS:

Qualquer fármaco pode estar potencialmente implicado.
ABs(β-lactâmicos, fluoroquinolonas, sulfonamidas) AINEs, analgésicos
Anti-epilépticos (fenitoína, carbamazepina)
Raramente: paracetamol, digoxina, meperidine, aminofilina, espironolactona,

prednisona, tiamina, sulfato ferroso, atropina, morfina e insulina.
Bigby M. “Rates of cutaneous reactions to drugs”. Arch Dermatol 137: 765, 2001.

Na grande maioria dos casos a fisiopatologia é desconhecida.

Introdução



REACÇÕES ADVERSAS
PROVOCADAS POR FÁRMACOS

MEDIADAS
IMUNOLOGICAMENTE

Blume, J. “Drug Eruptions”. eMedicine. 2007.
Gruchalla R and Pirmohamed M. “Antibiotic Allergy”. N Engl J Med. 2006.

Janeway C et al. “Immunology: The Immune System in Health and Disease”. 5th ed. New York: Garland. 2001

ADQUIRIDOS:
Outros fármacos, infecção viral
activa (HIV, EBV), comorbilidades

FACTORES HOSPEDEIRO

CONSTITUCIONAIS:
Idade avançada, defeitos inatos do
metabolismo

CARACTERÍSTICAS DO FÁRMACO

Via de administração
Propriedades moleculares
(dimensão, origem)

CLÍNICA



Fisiopatologia
Classificação de Rawlins & Thompson

D E

B CA

Antecipável
Dose-dependentes

Frequentes

Bizarra
Raras e imprevisíveis

Idiossincrasia e Alergia
Crónica

TT/o a longo prazo
Ligação difícil de estabelecer

(eg. carcinogénese)

“Delayed”
Anos após o uso do fármaco.

(eg. Cancro da vagina em filhas
de mulheres que usaram

o dietilestibestrol)

“End of use”
O efeito surge após suspensão

F
Falência terapêutica

Por interacção farmacológica
Resistência microbinana

Tolerância
Taquifilaxia



ANTECIPÁVEIS

Potencialmente previsíveis

Dose-dependentes

Comuns

Reproduzíveis
experimentalmente



AA

Efeitos Secundários Indesejáveis

Sobredosagem

Exposição Cumulativa ao Fármaco

Desequilíbrio da Flora Endógena

Fototoxicidade

Efeitos de Natureza Irritante

Interacção Medicamentosa

Exacerbação de Doença

NTECIPÁVEIS















AA A administração de um fármaco afecta
o metabolismo/acção de um outro

concomitantemente utilizado.

DEFINIÇÃO:

Efeitos Secundários

Sobredosagem

Exposição Cumulativa ao Fármaco

Desequilíbrio da Flora Endógena

Fototoxicidade

Efeitos de Natureza Irritante

Interacção Medicamentosa

Exacerbação de Doença

eg. antiagregação dupla/tripla

NTECIPÁVEIS





AB

Reacções Idiossincrásicas

Imprevisíveis

Nenhuma/escassa
dependência de dose

Raras

IZARRAS



AB

Idiossincrasia

Intolerância Metabólica

Pseudoalergia

Hipersensibilidade

IZARRAS



AB Reacções que não podem ser
explicadas com base nas propriedades

farmacológicas do agente.

DEFINIÇÃO:

Idiossincrasia

Intolerância Metabólica

Pseudoalergia

Hipersensibilidade

IZARRAS

?
aβ × 13y £ Ö a + b

¾∆ x + z i









ABIZARRAS

Idiossincrasia

Intolerância Metabólica

Pseudoalergia

Hipersensibilidade

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV











Marcha diagnóstica

CONSIDERAÇÕES:

Diagnóstico Clínico!

Não há gold-standard para a confirmação diagnóstica.

Diagnóstico diferencial de um espectro alargado de doenças com manifestações
dermatológicas, particularmente quando o seu curso é atípico.



Gruchalla R and Pirmohamed M. “Antibiotic Allergy”. N Engl J Med. 9 February 2006
Hall, J et al. “Principles of Critical Care”. 3rd ed. N.p.: The McGraw-Hill Companies 2005.

Marcha diagnóstica

(1) Suspeita de reacção cutânea provocada por fármacos:
– Evolução rápida (1 – até 3 sems)

– Distribuição generalizada, simétrica, de predomínio central, evolução centrífuga

– Morfologia: Maculopapular, urticariforme, acneiforme, eritema fixo, (outras raras)

– Prurido!

(2) Caracterização morfológica (e sindromática) precisa e Anamnese
– Questionar o doente, familiar e contactos. Comorbilidades.

– Início e tempo de evolução

– Dose, início/término de qualquer fármaco (c/ ou s/ prescrição médica, produtos
naturopáticos). Se história sugestiva de relação causal:

o Primeira toma? Exposição prévia? Reacção cutânea a fármacos no passado?
Sintomas no passado, afecção sistémica, e alterações laboratoriais.





Padrões morfológicos

(1) Eritema Tóxico e S. Hipersensibilidade (DRESS)

(2) Reacções urticariformes e Angioedema

(3) Eritema Multiforme e Necrólise Epidérmica

(4) Eritema fixo

(5) Fotosensibilidade

(6) Necrose cutânea induzida pelos anti-coagulantes

(7) Erupções pustulosas

(8) Erupções vesico-bolhosas

(9) Reacções liquenóides

(10) Vasculites

(11) Pseudolinfoma, Lúpus ……





Eritema Tóxico “drug rash”, erupção morbiliforme

95% das toxidermias
Bigby M. “Rates of cutaneous reactions to drugs”. Arch Dermatol, 2001.

(1) Exantema Maculopapular sem formação de bolhas/pústulas

(2) 1º dia – 3ª sem (1ª sem)� Resolução em 1-2 sems

Prurido

(3) Pode ser a manifestação inicial de uma síndrome grave

(4) Eosinofilia

(5) β-lactâmicos, anti-epilépticos, sais de ouro, sulfas, AINEs, isoniazida,
chloranfenicol, eritromicina, estreptomicina.

Strom B et al. “Absence of Cross-Reactivity between Sulfonamide Antibiotics and Sulfonamide Nonantibiotics”. N Engl J Med. 2003







Eritema Tóxico



Síndrome de Hipersensibilidade DRESS

(1) Erupção Maculopapular� eritrodermia � pústulas, bolhas

(2) 1ª exposição � 1ª sem-2 meses (+ tardio) � Resolução lenta.

(3) Linfadenopatia

Mucosas afectadas. Hepatite, miocardite, nefrite e pneumonite intersticial

(4) Eosinofilia (>1500ml) ou linfs atípicos

 lesão hepática (AST > 2xN) ou outra

(5) Anticonvulsivantes aromáticos, sulfas, nitrofurantoína, BloqsCCa, ranitidina,
NNRTIs, alopurinol



Urticária & Angioedema

2ª reacção cutânea + comum (5%)

(1) Máculopapular (<1cm - >8cm). Mto pruriginoso. Lesões de 24h.

(2) IgE: ssb 7-14 d; 2º ep:mins-hs

IC+C’: ssb 7-10d(28d); 2ºep 12-36h

AINEs: 20-30min(4h)

(3) Febre ® “Doença do Soro”

Angioedema (associado ou isolado)

(4) Diagnóstico Clínico.

(5) IgE: ABs,

IC+C’: IgIV, transfusões,  ABs

Não-IgE: AINEs, iECAs, BloqsCCa, analgésios opiáceos, radiocontraste















Necrólise Epidérmica introdução

S. Stevens-Johnson, Necrólise epidérmica tóxica (S. Lyell)

(1) Reacções muco-cutâneas potencialmente fatais

(2) Principalmente induzidas por fármacos (também idiopáticas)

Reacção polietiológica: fármacos em 50% dos SJS e 80% NET

(3) Terminologia controversa e não definida:

– Espectro: EEM� SJS� NET (controverso)

– % de área superfície corporal atingida (epiderme destacada ou Nikolsky +)

SJS se < 10% ........ 10-30% sobreposição SJS/NET …….. >30% NET Þ prognóstico

– Assume-se a designação de Necrólise epidérmica

(4) Rara <1 : 1 × 106 (SJS>TEN)
Hall, J et al. “Principles of Critical Care”. 3rd ed. N.p.: The McGraw-Hill Companies 2005

















(1) Quanto mais grave a reacção, > probabilidade de toxidermia.

SMX/TMP, Sulfasalazina (5-ASA), anti-epilépticos, barbitúricos, alopurinol, β-lactâmicos, AINEs,
fluoroquinolonas, vancomicina, diclofenac, ibuprofeno

Hall, J et al. “Principles of Critical Care”. 3rd ed. N.p.: The McGraw-Hill Companies 2005.

(2) Efeitos sistémicos graves

– Anemia, neutropénia e desequilíbrio hidro-electrolítico grave

– Insuficiência Renal Aguda, Citólise hepática, Estado Hipercatabólico

(3) Complicações – no período de recuperação/reepitelização (ds-sems)

– Cicatrização distrófica (raramente hipo-/atróficas) extensa

– Complicações oftalmológicas tardias graves.

– Sépsis

– Sinéquias vulvares, uretrais, (raramente ap. Digestivo e respiratório)

Necrólise Epidérmica conclusão



(4) Tratamento de Suporte (UC-intermédios, UCI, U.Queimados)

– Prevenção de complicações

– Não se comprovou ainda o benefício da utilização de tratamentos
específicos comos os corticóides (fase precoce), IgIV (controverso),
ciclosporina, Plasmaferése ou Hemodiálise

(5) Equívocos frequentes (sobre/subdiagnóstico)

Pode iniciar-se de uma de três formas e não exclusivamente pela afecção das mucosas.
Apenas 5-10% não tem atingimento das mucosas – mas a sua ausência não exclui diagnóstico
Os fármacos são as causas mais importantes de Necrólise epidérmica, mas não a única.
A remoção do fármaco culpado melhora a mortalidade mas não a progressão da doença.

Necrólise Epidérmica conclusão



Padrões morfológicos

(1) Eritema Tóxico e S. Hipersensibilidade (DRESS)

(2) Reacções urticariformes e Angioedema

(3) Eritema Multiforme e Necrólise Epidérmica

(4) Eritema fixo

(5) Fotosensibilidade

(6) Necrose cutânea induzida pelos anti-coagulantes

(7) Erupções pustulosas

(8) Erupções vesico-bolhosas

(9) Reacções liquenóides

(10) Vasculites

(11) Pseudolinfoma, Lúpus ……









Fotosensibilidade induzida por fármacos

Fototoxicidade Fotoalergia

Incidência Frequente Pouco frequente

Mecanismo de
acção

Fototóxico directo R. imunológica

tipo IV

Início após
exposição solar

Minutos a horas 24 a 72 horas

Quantidade de
fármaco necessária

Elevada Pouca

Distribuição Exclusivamente em
áreas fotoexpostas

Mais evidente em
áreas fotoexpostas

Clínica Queimadura solar
exagerada

D. eczematiforme



Fototoxicidade

(1) Previsíveis

(2) Clinicamente, semelhante a queimadura
solar (eritema, edema, bolhas)

(3) Poupa zonas de prega

(4) Fármacos + frequentes:

- Antiarrítmicos (amiodarona)

- Diuréticos (furosemido)

- AINEs (piroxicam, naproxeno)

- Quinolonas

- Tetraciclinas

- Tiazidas

- Plantas (furocumarínicos)



Fototoxicidade

Hidroclorotiazida Fitofotodermatose



Fotoalergia

(1) Reacções idiosincráticas

(2) Indivíduos previamente sensibilizados

(3) Padrão eczematiforme nas áreas fotoexpostas
(no entanto, pode generalizar)

(4) Fármacos de aplicação tópica ++

(5) Fármacos mais frequentes:

- Fragâncias

- Protectores solares

- Prometazina (Fenergan®)

- Agentes antibacterianos tópicos

- Fenotiazinas



Diagnóstico

  - Clínica

  - Fototestes

Fotosensibilidade induzida por fármacos

Tratamento

  - Evicção do fármaco
  - Administração nocturna
  - Fotoprotecção
  - Corticoterapia tópica e/ou sistémica













Erupções Vesico-Bolhosas

Em comum:

(1) Reacções farmacológicas raras que fazem diagnóstico diferencial com
doenças dermatológicas também raras

(2) Possuem características em comum com algumas das síndromes mais graves
provocadas por fármacos.

– Aparecimento de bolhas; erosões; +/- sinal de Nikolsky

– Envolvimento das mucosas

(3) Tendem a ser mais localizados

(4) O seu diagnóstico é essencialmente histopatológico

Penfigóide Bolhoso



Tratamento

(5) Identificação e Suspensão do fármaco (quase sempre)

(6) Tratamento

(7) Prevenção (informação)

Reactividade cruzada (beta-lactâmicos, sulfas)

(8) Notificação



DÚVIDAS


