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definição e etiologia
As reações a picadas de insetos constituem 
um tipo de prurigo (pápulas com uma pe-
quena vesícula que coçam). Quando há 
sensibilização imunológica a essas picadas, 
ocorre um quadro mais extenso chamado 
estrófulo.

epidemiologia
O estrófulo é mais comum em crianças, 
principalmente quando há as características 
chamadas “atópicas” (rinite alérgica, asma 
ou bronquite alérgica).

quadro clínico
Pequenas pápulas eritematosas e edematosas 
muito pruriginosas (coceira), que normal-
mente apresentam crosta central e podem 

evoluir com infecção bacteriana secundária. 
No caso do estrófulo, as lesões surgem em 
grande número pela sensibilização já men-
cionada anteriormente (Figuras 100, 101, 
102 e 103).

exames subsidiários
O diagnóstico é clínico. Realiza-se biópsia 
de pele para exame anatomopatológico, se 
houver dúvida diagnóstica.

tratamento
Em casos leves, utilizar corticosteroides tó-
picos (creme, pomada, loção) de baixa po-
tência. Em quadros mais disseminados, uti-
lizar anti-histamínicos sistêmicos e, quando 
necessário, associar corticosteroide sistêmi-
co por curtos períodos.

1. Reação a Picada de Inseto

Figura 100. Reação a picada de inseto. Pápulas eritematosas no dorso.
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Figura 101. Estrófulo. Vésico-pápulas eritematosas no dorso.

Figuras 102 e 103. Reação a picada de inseto. Vésico-pápulas eritematosas disseminadas.
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definição e etiologia
Aparecimento repentino de lesões edema-
tosas e eritematosas que apresentam muita 
coceira e desaparecem em até 24 horas. São 
muitas as possíveis causas desencadean-
tes do quadro (medicamentos, alimentos, 
infecções, doenças internas etc.). Há uma 
forma especial de urticária denominada 
urticária de contato, na qual uma subs-
tância alergênica, em contato com a pele,  
pode desencadear um quadro de urticária.

epidemiologia
Acomete pessoas de todas as idades. Há ca-
sos familiares, sendo mais comum nas famí-
lias constituídas por doentes atópicos.

quadro clínico
Lesões eritêmato-edematosas de diversos 
tamanhos (desde milímetros a lesões gi-
gantes que podem acometer quase toda a 
pele – Figuras 104 e 105). As lesões surgem 
subitamente e tendem a sumir em alguns 

minutos ou, em alguns casos, em algu-
mas horas, sem deixar cicatriz. O prurido 
(coceira) é muito intenso. O edema pode 
atingir camadas mais profundas da pele, 
principalmente pálpebras, lábios, língua 
e laringe (angioedema). Pode ocorrer di-
�culdade respiratória (edema de glote) e 
constituir uma emergência médica.

exames subsidiários
O diagnóstico é feito com base no quadro 
clínico. Raramente é necessária a reali-
zação de biópsia de pele para exame ana-
tomopatológico.

tratamento
Inicialmente procurar a causa e afastá-la. 
Em casos mais leves, utilizar anti-histamí-
nicos sistêmicos. Em casos mais intensos, 
podem-se associar corticosteroides orais. 
Nas emergências (di�culdade respiratória), 
adrenalina subcutânea e traqueostomia são 
utilizadas, quando necessário. 

2. Urticária
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Figura 104. Urticária. Lesões edematosas no dorso.

Figura 105. Urticária. Lesões edematosas no dorso.
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definição e etiologia
Lesões dermatológicas que ocorrem em al-
gumas pessoas e são provocadas por reações 
a medicamentos (drogas).

epidemiologia
O quadro pode ter início em qualquer idade 
e acometer diferentes partes do corpo. Dife-
rentes medicamentos podem desencadear o 
mesmo tipo de lesão.

quadro clínico
Uma ou várias manchas eritematosas que 
se tornam hipercrômicas e que surgem 
quando há exposição à droga responsável 
pelo quadro. Em geral, as lesões são arre-
dondadas ou ovais (Figura 106). Quando 

há nova exposição à droga, as lesões rea-
parecem nos mesmos locais, somando-se 
novas lesões. Podem surgir em qualquer 
parte da pele, mas têm certa predileção 
pelas palmas das mãos, plantas dos pés e 
mucosas. As lesões tendem a desaparecer 
com o tempo, mas em alguns casos, tor-
nam-se permanentes.

exames subsidiários
O diagnóstico é clínico, mas a biópsia para 
exame anatomopatológico deverá ser feita 
quando houver dúvida.

tratamento
Identi�car a droga causadora e não utili  zá- 
-la mais.

3. Eritema Pigmentado Fixo
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Figura 106. Eritema pigmentado �xo. Manchas hipercrômicas arredondadas na coxa.
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