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Introdução e objetivos: A Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) é uma farmacodermia rara, sendo o estágio

mais grave da Síndrome de Stevens-Johnson, com morbimortalidade elevada. A manifestação clássica da
NET são pápulas edematosas disseminadas por mais de 30% da superfície corporal. Pacientes com NET
necessitam de cuidados intensivos adequados. Objetivo: Descrever cuidados intensivos a um paciente
com NET.
Material e Métodos: Relato de caso de um paciente atendido na emergência de um hospital clínico de

Porto Alegre. Os aspectos éticos seguem a resolução 466/2012.
Resultado e Discussão: Paciente masculino, 41 anos. Previamente hígido, usuário de cocaína há dez anos, e
relato de uso de antigripal (Benegrip). Foi transferido de um hospital de pequeno porte, onde ficou
internado uma semana. Ao chegar na emergência, o enfermeiro o classificou como prioridade vermelha
pelo Sistema de Triagem de Manchester, dada a gravidade do caso. Apresentava na chegada
hemodinâmica estável, acesso venoso central, sonda nasoenteral e vesical de demora da origem. Referia
dor ao deglutir. História de início dos sintomas com ressecamento e prurido nos olhos e lábios, seguido
de irritação na garganta. Ao exame físico apresentava Pontuação na Escala de Coma de Glasgow= 15,
lesões disseminadas (crostosas na face; sangrantes na mucosa oral, tórax posterior e glúteos;
descamativas em tórax anterior e abdômen; flictenas não rotos em membros; com fibrina em toda pele
descontínua). Sinal de Nikolsky positivo. As lesões acometeram cerca de 95% da superfície corporal. Foi
transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para melhor monitorização e tratamento. Foi
diagnosticado com NET, com escala de gravidade SCORTEN= 3, iniciando antibioticoterapia, cuidados de
enfermagem rigorosos com a pele (curativos 4 vezes ao dia), uso de arco protetor para as lesões,
controle da dor, controle térmico e hidratação.
Conclusão: Cuidados intensivos são determinantes na melhora de pacientes acometidos por NET,

reduzindo taxas de morbimortalidade.

