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Descrevemos o caso de uma criança de três anos de idade,
previamente saudável, internada por febre alta, exantema
papulovesicular generalizado com predomínio no tronco,
dorso e face, acompanhado de edema palpebral, fotofobia,
hiperémia conjuntival com exsudado e sem lesões da córnea.
Apresentava ainda enantema, erosões da mucosa oral, edema
e eritema dos lábios e períneo e balanite. Posteriormente
houve coalescência das lesões cutâneas e evolução para
necrose e descamação (Figuras 1 e 2). Duas semanas antes
tinha sido medicado com ibuprofeno pela primeira vez e na

admissão hospitalar foi efectuada segunda administração do
fármaco com agravamento das lesões nos primeiros dias de
internamento. Foi diagnosticado síndrome de Stevens-
Johnson. Esta é uma doença rara que ocorre na sequência de
uma reacção de hipersensibilidade mediada por imunocom-
plexos.1-3 Pode ser desencadeada por agentes infecciosos, mas
na maior parte dos casos o factor desencadeante é a exposição
a fármacos.1,2,4 O diagnóstico é clínico e em caso de dúvida
apoiado pela histologia.2,3 A ingestão de ibuprofeno pela pri-
meira vez com agravamento após a reexposição ao fármaco
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Figura 1 – Síndrome de Stevens-Johnson: criança com erosões da
mucosa oral, estomatite, edema e eritema dos lábios e lesões de necrose

Figura 2 – Síndrome de Stevens-Johnson : criança com coalescência
das lesões cutâneas com evolução para descamação
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leva-nos a suspeitar ser esta a etiologia mais provável. Foi
interrompida a administração de ibuprofeno e realizada tera-
pêutica de suporte com melhoria clínica progressiva.
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