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Introdução
Urticária aguda é uma condição
clínica frequente em atendimentos
de emergência pediátrica e são
diversos os fatores etiológicos
envolvidos, ressaltando-se que
pode
vir
associado
com
angioedema,
inclusive
com
dispneia, hipertensão arterial ou
perda
da
consciência,
caracterizando-se uma anafilaxia.

ocorrido desaparecimento da febre,
mas com a permanecia das lesões
cutâneas, a mãe resolveu procurar
nova
opinião
médica,
sendo
informada, nessa outra ocasião, que
as lesões cutâneas são compatíveis
com urticárias e de provável
etiologia infecciosa viral. Foi
suspenso o AINE e mantido somente
o uso do anti-histamínico oral com
ajuste da dose.

Relato de Caso
Genitora ansiosa relata ao médico
assistente que seu filho, préescolar, 3 anos de idade, nascido de
parto cesáreo a termo AIG, nascido
boas condições de vida , sem
historias patológicas pregressas
pessoais,
previamente hígido,
começou a apresentar febre e
lesões
dermatológicas
generalizadas, mais evidentes no
tronco. Relatou ainda que procurou
atendimento de urgência, sendo
diagnosticado
infecção
viral
inespecífica com acometimento da
pele.
Foi
prescrito
antiinflamatório não-esteroidal/AINE
(Ibuprofeno),
além
de antihistamínico e corticoide oral. Como
está no quinto dia de evolução
clínica, tendo inclusive

Comentários
Certamente que o pré-escolar,
previamente hígido, teve suas
sintomatologias
urticariformes
desencadeadas
pelo
quadro
infeccioso possivelmente viral,
sendo oportuno excluir o AINE
(Ibuprofeno),
droga
frequentemente incriminada como
"gatilho" ou mantenedora da
situação clínica dermatológica.
Conclusão
Dentre os fatores desencadeantes
das urticárias agudas, as infecções
virais ou bacterianas são as
principais causas na faixa etária
pediátrica,
seguida
por
medicamentos e alimentos.

