Antagonista dos receptores de leucotrienos em IVAS de repetição?
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Introdução

Discussão

Invariavelmente é observada a prescrição
de antagonistas dos receptores de
leucotrienos diante de quadros clínicos
compatíveis de infecções de vias aéreas
superiores de repetição, sendo que esses
medicamentos, por outro lado, tem suas
indicações precisas, por exemplo, para
enfermidade
asmática
entre
outras
patologias específicas.

Além de informar que antileucotrienos tem
suas
indicações
para
determinadas
enfermidades, principalmente para afecções
alérgicas respiratórias, o médico assistente
deve
também
informar
que
esse
medicamento não tem ação diante de
possíveis distúrbios do sistema de defesa
imunológica.

Conclusão
Descrição do caso
Genitora refere que sua filha, 2 anos de
idade e 2 meses de idade, nascida de parto
cesáreo, a termo, AIG, cartão vacinal
completo, crescimento e desenvolvimento
adequados para a idade, tem apresentado
de forma recorrente, sintomas de febre,
hiporexia e hiperemia de orofaringe (SIC).
No último ano, apresentou inclusive 6
episódios com essa sintomatologia e o
médico assistente prescreveu antagonista
dos receptores de leucotrienos, 4 mg, 1 vez
ao dia (SIC), durante 6 meses para a
criança a fim de melhorar sua "imunidade".
Após a anamnese clínica, constatou-se que
a pré-escolar apresenta sintomatologia de
infecção de vias aéreas de repetição,
compatível de faringite aguda viral,
devendo suspender a medicação prescrita.

Uso
indiscriminado
de
"estimulantes
imunológicos" têm-se tornado uma prática,
maioria das vezes, equivocada em crianças
com enfermidades respiratórias infecciosas
de repetição, inclusive antagonista dos
receptores de leucotrienos, droga que tem
sido também amplamente prescrita nesse
contexto, ocasionando gastos familiares
desnecessários.
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