
N.º 34

RSAL  / JANEIRO - ABRIL / 2016 / N.º 41





DIRECTOR

Dr. António Banhudo

SUB DIRECTOR

Dr. Pedro Silva Vaz

CONSELHO EDITORIAL

Dr. António Gouveia

Prof. Doutora Assunção Vaz Patto

Prof. Doutor Carlos Almeida

Dra. Isabel Duque

Dra. Maria Eugénia André

Prof. Doutor Manuel Nunes

CONSELHO REDACTORIAL

Dra. Ana Caldeira

Enf. André Mendes

Dr. Carlos Lozoya

Dra. Gina Melo

Dr. Joaquim Serrasqueiro

Dr. Jorge Monteiro

Dra. Rita Crisóstomo

Dra. Rita Resende

Dra. Rosa Silva

Dr. Rui Alves Filipe

Dr. Rui Sousa

CONSELHO CIENTÍFICO

Prof. Doutor Alves de Moura (Medicina Interna)

Prof. Doutor Alberto Barros (Genética)

Prof. Doutor Artur Paiva (Cuidados Intensivos)

Prof. Doutor Daniel Serrão (Ética)

Prof. Doutor Filipe Caseiro Alves (Imagiologia)

Prof. Doutor Guilherme Tralhão (Cirurgia)

Prof. Doutor Massano Cardoso (Epid./Med. Preventiva)

Prof. Doutor Nascimento Costa (Medicina Interna)

Prof. Doutora Paula Sapeta (Enf. Medico Cirúrgica/Cuidados Paliativos)

Prof. Doutor Rui Marinho (Hepatologia)

Prof. Doutor Sérgio Deodato (Direito da Saúde)

Dra. Almerinda Silva (Pediatra)

Dra. Ângela Trindade (Enfermagem Saúde Materno-Infantil)

Dr. António João (Gestão de Serviços de Saúde)

Dr. António Lourenço Marques (Cuidados Paliativos)

Dra. Arnandina Loureiro (Cirurgia Geral)

Dr. Augusto Lourenço (Cirurgia Geral)

Dra. Beatriz Craveiro Lopes (Dor)

Dr. Carlos Gomes (Saude Mental)

Dr. Carlos Maia (Enfermagem Reabilitação)

Dra. Emília Bengala (Enfermagem Saude Infantil)

Dr. Ernesto Rocha (Nefrologia)

Dra. Helena Garcia (Anatomia Patológica)

Dr. João Fonseca (Urologia)

Dr. João Frederico (Cuidados Intensivos)

Dr. João Morais (Cardiologia)

Dr. Vieira Pires (Medicina Geral e Familiar)

Dr. Pedro Henriques (Medicina Interna)

Dr. Reis Pereira (Medicina Interna)

Dra. Rute Crisóstomo (Fisioterapia)

Dr. Sanches Pires (Medicina Geral e Familiar)

Dra. Sandra Queimado (Farmácia)

Dr. Sérgio Barroso (Oncologia)

PROPRIEDADE

Unidade Local de Saúde de Castelo Branco
Anotada no Instituto da Comunicação Social
Depósito Legal - 105483/96
eISSN - 2182-2603
Latindex - Revista de Saúde Amato Lusitano 5057

CONTACTOS

Av. Pedro Àlvares Cabral 6000-085 Castelo Branco
revsaude.amatolusitano@gmail.com
272 000 245



CASO CLÍNICO - PÁG 6 À PÁG. 9
HIPERCALCÉMIA, TIRÓIDE E PARATIRÓIDES - UMA TRÍADE

ESQUECIDA

HYPERCALCEMIA, THYROID AND PARATHYROID  GLANDS - A FORGOTTEN TRIAD

IMAGENS EM MEDICINA - PÁG 10 À PÁG. 11
ANGIODEMA DO LÁBIO SUPERIOR PÓS FIBRINÓLISE

POST-FIBRINOLYSIS ANGIOEDEMA OF THE UPPER LIP

IMAGENS EM MEDICINA 12 À PAG. 13
ESÓFAGO NEGRO: UMA CAUSA RARA DE HEMORRAGIA

DISGESTIVA ALTA

BLACK ESOPHAGUS:  A RARE CASE OF DIGESTIVE HEMORRHAGE

IMAGENS EM MEDICINA 14 À PAG. 15
REAÇÃO DE HI PERSENSI BI LIDADE TARDIA A

ACETILSALICILATO DE LISINA

DELAYED HYPERSENSIBILITY REACTION TO ACETYLSALICYLATE LYSINE





REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2016; 41:6-9
6

HIPERCALCÉMIA, TIRÓIDE E PARATIRÓIDES - UMA
TRÍADE ESQUECIDA
Hypercalcemia, Thyroid and Parathyroid Glands – a forgotten triad
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RESUMO
Os autores apresentam o caso clínico de uma doente admi-

tida no serviço de urgência por um quadro de prostração

com início insidioso e agravamento progressivo, sem causa

evidente quer na anamnese, quer no exame objectivo.

O estudo analítico evidenciou hipercalcémia grave e, pos-

teriormente, níveis mui to elevados da hormona

paratiroi deia, afirmando-se o d iagnósti co de

hiperparatiroidismo primário. O estudo complementar

revelou nódulos tiroideus bilaterais, com o diagnóstico

histológico de carcinoma papilar.

A associação de hiperparatiroidismo primário e patologia

primária da tiróide tem sido demonstrada em diversos

estudos publicados na literatura médica, não existindo

consenso quanto à eventual causalidade desta relação.

Evidencia-se a necessidade de investigação da glândula

ti roidei a em  doentes com  o d iagnósti co de

hiperparatiroidismo primário fazendo-se, a propósito, uma

revisão teórica dos temas abordados.

O estu do de patologi a orgâni ca, ai nda que

etiologicamente mais rara, em doentes com manifesta-

ções neuropsiquiátricas é, mais uma vez, enfatizado e

desenvolvido.

PALAVRAS-CHAVE: Hipercalcémia, Tiróide, Paratiróides,

Sintomas neuropsiquiátricos, Hiperparatiroidismo primá-

rio, Carcinoma papilar da tiróide.

ABSTRACT
The authors present a case of a patient admitted to the

emergency  department with insidious onset and

progressive worsening altered mental status without

obv ious cause either in history  or in the physical

examination.

The analytical study  showed severe hypercalcemia and

subsequently very high levels of parathyroid hormone,

stating the diagnosis of primary hyperparathyroidism.

The complementary study revealed bilateral thyroid

nodules, which histological study diagnosed papillary

carcinoma.

The association of primary hyperparathyroidism and

thyroid primary  disease has been demonstrated in

several studies published in the medical literature,

although there is no consensus about the causality  of

this relation.

We highlight the need for thyroid gland study in patients

with the diagnosis of primary hyperparathyroidism as well

as we do a theoretical review of the covered issues.

The study for organic disease, although etiologically rare,

in patients with neuropsychiatric symptoms is, again,

emphasized and developed.

KEY-WORDS: Hypercalcemia, Thyroid, Parathyroid gland,

Neu ropsychi atri c sy mptoms, Pr im ary

hyperparathyroidism, Thyroid papillary carcinoma

INTRODUÇÃO
A alteração do estado de consciência é um dos principais

quadros de apresentação de doentes no serviço de ur-

gência, em particular na faixa etária dos idosos. O diag-

nóstico diferencial é vasto e multidisciplinar, sendo par-

ticularmente difícil no contexto da abordagem do doen-

te urgente e não internado. Realça-se, contudo, a neces-

sidade imperiosa do diagnóstico diferencial entre pato-

logia psiquiátrica e doença orgânica.

No presente caso, o doseamento da calcémia permitiu a

identificação de uma causa metabólica e a posterior ori-

entação terapêutica. O estudo complementar subsequen-

te revelou níveis muito elevados de hormona paratiroideia

(PTH), estabelecendo-se o d iagnósti co de

hiperparatiroidismo prim ári o. Foram , também,

identificadas formações nodulares bilaterais na tiróide,

cujo estudo histológico afirmou o diagnóstico de carci-

noma papilar.
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Descreve-se em pormenor o caso clínico e coloca-se a

hipótese de associação causal entre as duas entidades

descritas, discutindo-se os temas de acordo com o co-

nhecimento científico actual.

CASO CLÍNICO
Doente do sexo feminino, 75 anos de idade, previamen-

te  autónom a,  com  anteceden tes pessoais de

adenocarcinoma do cólon (hemicolectomia esquerda em

2004), pólipos gástricos hiperplásicos e síndrome

depressiva, sem antecedentes familiares conhecidos,

medicada habitualmente com pantoprazol, sertralina,

diazepam e idebenona.

Admitida no Serviço de Urgência por quadro de prostra-

ção e recusa alimentar com cinco dias de evolução, apre-

sentando perda total da autonomia.

Ao exame objectivo apresentava-se prostrada, hipotensa,

hipotérmica e desidratada, com hipotonia generalizada

e edema assimétrico dos membros inferiores. Não apre-

sentava alterações cardiorrespiratórias, urinárias ou

gastrointestinais.

Perante  o quadro cl ínico descrito, decid iu-se o

internamento da doente no Serviço de Medicina Interna

para estudo etiológico. Dos exames complementares de

diagnóstico realizados, destacam-se:

1) TC-CE: atrofia cerebral cortico-subcortical difusa e

cerebelosa; desmielinização microangiopática crónica;

2) estudo analítico: hipercalcémia grave (17.6 mg/dL),

hipocaliém ia, hi pomagnesémia,  hipofosfatémia,

hipoalbuminémia, CEA normal, TSH normal, PTH intacta

muito elevada (345 pg/mL);

3) ecografia da tiróide: textura heterogénea, alguns nó-

dulos bilaterais (o maior no lobo direito com 5 mm e o

maior no lobo esquerdo com 17 mm), sem adenopatias

significativas, não se observaram nódulos suspeitos ao

nível da topografia das paratiróides;

4) ecografia abdominal: quisto hepático no lobo direito

em localização subcapsular com 19 mm, discreta ectasia

da via biliar principal pós-colecistectomia;

5) ecodoppler dos membros inferiores: extensa trombo-

se venosa profunda do eixo ílio-femoro-poplíteo em toda

a extensão à direita;

6) cintigrafia óssea: focos hiperactivos no sacro, quarto,

quinto e sétimos arcos costais anteriores direitos e déci-

mo arco posterior homolateral – suspeitos de traduzir

metastização;

Durante o internamento foi administrada a seguinte te-

rapêutica:

1) fluidoterapia endovenosa;

2) suplementação de potássio e magnésio, para reposi-

ção do equilíbrio electrolítico;

3) pamidronato, para correcção de hipercalcémia grave;

4) hipocoagulação com enoxaparina e posterior transi-

ção para varfarina, por trombose venosa profunda.

Ao vigésimo quinto dia de internamento a doente encon-

trava-se clinicamente melhorada (semi-autónoma), com

calcémia 9,1 mg/dL, pelo que teve alta para a consulta

de Medicina Interna com os seguintes diagnósticos de

novo:

1) hiperparatiroidismo primário com hipercalcémia grave;

2) nódulos tiroideus bilaterais;

3) trombose venosa profunda do membro inferior direito;

4) suspeita de neoplasia / metastização óssea.

Para esclarecimento das alterações reveladas, a doente

realizou, em ambulatório, vários exames complementa-

res de diagnóstico, dos quais se destacam:

1) calcitonina sérica normal;

2) imunoelectroforese sérica das proteínas: IgG aumen-

tada (cadeias kappa e lambda);

3) endoscopia digestiva alta: múltiplos pólipos em for-

mação no corpo alto e no fundo gástricos de aspecto

hiperplásicos;

4) endoscopia digestiva baixa: sem alterações relevantes;

5) ecografia renal: suspeita de pequeno angiomiolipoma

no rim direito;

6) punção aspirativa de nódulo tiroideu: carcinoma

papilar;

7) cintigrafia das paratiróides com sestamibi-Tc-99m:

suspeita de adenoma da paratiróide superior esquerda;

8) TC tórax: sem adenopatias, sem derrame pleural, alte-

rações residuais do ápex pulmonar com esboço nodular

calcificado e infra-centimétrico na vertente externa e pos-

terior do lobo superior direito, pequenas áreas de

densificação focal nos arcos costais anteriores no terço

médio de ambos os hemitóraces, infra-centimétricas, su-

gestivas de depósitos secundários, sem alterações dos

tecidos moles envolventes ou lesão expansiva intra-ós-

sea;

9) TC abdóm en: fígado com pequenas imagens

hipodensas (prováveis quistos), rins, supra-renais, baço

e pâncreas sem alterações, sem adenopatias; 10) TC

pélvis: ausência de lesões expansivas.

Face ao diagnóstico de carcinoma papilar da tiróide com

evidência de depósitos secundários, foi agendada con-

sulta de Oncologia Médica onde, em conjunto com os

familiares da doente, se decidiu uma abordagem de ín-

dole paliativa. Inicialmente seguida em consulta de hos-
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pital de dia (bom controlo da hipercalcémia com

pamidronato), a doente foi referenciada a uma unidade

de cuidados paliativos.

DISCUSSÃO
Perante uma doente com alteração do estado de cons-

ci ênci a, e exclu ídas as causas m ai s com uns,  a

hipercalcémia grave revelou-se o ponto de partida para

a abordagem diagnóstica e terapêutica.

A hipercalcémia pode cursar de duas formas distintas:

uma mediada pela PTH e outra não mediada pela PTH.

A  form a m ed i ada pel a PTH  ocorre no

hiperparatiroidismo primário, onde se verifica um au-

mento da absorção intestinal de cálcio. A forma não

mediada pela PTH decorre de um aumento da activida-

de osteocl ásti ca,  v er i fi cando-se em  p rocessos

neoplásicos (tumores primários do osso, metástases

ósseas ou por mediação secundária do peptídeo rela-

cionado com a PTH – PTHrp), doenças granulomatosas

e iatrogenia.

No presente caso clínico, os níveis muito elevados de

PTH permitiram afirmar claramente o diagnóstico de

hiperparatiroidismo primário. Este pode ter origem num

ou mais adenomas (75-80 % dos casos), na hiperplasia

(cerca de 20 % dos casos) ou no carcinoma (cerca de 2 %

dos casos) das glândulas paratiróides. Os exames de

imagem com maior sensibilidade para a detecção de tu-

mores das paratiróides são a cintigrafia com sestamibi-

Tc-99m e a ressonância magnética. A cintigrafia foi posi-

tiva para adenoma da paratiróide superior esquerda,

embora o diagnóstico definitivo necessite de confirma-

ção histopatológica. A opção terapêutica definitiva pas-

sa pela excisão cirúrgica do tecido afectado.

Apesar do diagnóstico estabelecido, e face à história

oncológica da doente, impunha-se um rastreio de

eventuais neoplasias que pudessem, de alguma for-

ma, contribuir para a hipercalcémia grave verificada.

Neste ponto, veri ficou-se fundamenta l o estudo

cintigráfico do esqueleto que revelou alterações mui-

to sugestivas de metastização óssea. Impunha-se, à

partida, o diagnóstico diferencial entre recidiva de

neoplasia do cólon (adenocarcinoma há seis anos) ou

outro tumor primário. Os níveis normais de CEA prati-

camente excluíram a primeira hipótese e motivaram a

reali zação de exames complementares (punção

aspirativ a por agulha fina) que v ieram a ser conclusi-

vos: carcinoma papilar da tiróide. Face a uma neoplasia

com evidência de metastização, a opção cirúrgica foi

preterida, optando-se pela abordagem paliativ a.

Perante os dados disponíveis, e face à impossibilida-

de de av ançar com estudos complementares, nomea-

damente histológicos, colocam-se várias questões a

merecerem discussão. A primeira incide sobre a in-

certeza de classificação do tumor produtor de PTH. O

diagnóstico definitivo é histológico, uma vez que a

cintigrafia das paratiróides não permite a distinção

entre adenoma e carcinoma. O adenoma tem uma in-

cidência bastante maior, embora os níveis muito ele-

vados de calcémia verificados nesta doente sejam mais

frequentemente relacionados com o carcinoma. Por

outro lado, os níveis muito elevados de calcémia tam-

bém podem ser justificados pela metastização óssea.

Neste caso, o aumento da calcémia deveria suprimir a

produção de PTH, o que não ocorre em consequência

da massa produtora autónoma identificada na glân-

dula paratiróide superior esquerda. Da mesma forma,

as metástases ósseas podem ter como foco primário

o carcinoma papilar da tiróide (histologicamente com-

provado) ou um hipotético carcinoma das paratiróides

(não confirmado).

Face ao grau avançado da doença e à consequente

contra-i nd icação para atitudes terapêu ti cas ou

diagnósticas invasivas, muitas destas questões fica-

rão sem resposta. No entanto, nenhuma conclusão

alteraria o curso da doença ou a abordagem terapêu-

tica à doente que passa exclusivamente por suporte

paliativo, nomeadamente o controlo da hipercalcémia

e da dor.

Impõe-se, numa atitude prospectiva, uma discussão so-

bre a eventual relação entre hiperparatiroidismo primá-

rio e patologia primária da tiróide. Vários estudos publi-

cados referem esta associação, subsistindo a dúvida en-

tre a associação causal ou a mera coincidência.

Lever et  al.(1) analisaram 124 casos consecutivos de

paratiroidectomia, tendo verificado uma incidência su-

per ior de carcinoma não-medul ar no grupo do

hiperparatiroidismo primário em relação ao grupo de

controlo, não se registando outras variações significati-

v as. Os autores interpretaram a associação como

consequência da elevada prevalência de doenças da

tiróide e da paratiróide em mulheres de meia-idade, não

lhe atribuindo uma associação causal.

Gul et  al.(2) avaliaram, de forma retrospectiva, a ocor-

rência de patologia tiroideia em doentes submetidos

a paratiroidectomia por hiperparatiroidismo primário,

verificando uma clara associação entre este último e
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a primeira, em particular no que concerne ao carci-

noma da tiróide.

Sidhu et al.(3) e Kösem et al.(4) também demonstraram

uma elevada prevalência de patologia tiroideia em do-

entes com hiperparatiroidismo primário.

Burmeister et al.(5) compararam a incidência de carcino-

ma da tiróide em doentes com hiperparatiroidismo pri-

mário, secundário e terciário, não tendo verificado dife-

renças significativas entre os três grupos. A mera casu-

alidade ou a existência de factores de risco não relacio-

nados com o hiperparatiroidismo primário podem ex-

plicar a associação entre este último e o carcinoma da

tiróide.

Por outro lado, Masatsugu et al.(6) demonstraram a utili-

dade da ecografia pré-operatória (com ou sem punção

aspirativa) no rastreio de patologia tiroideia, particular-

mente a neoplásica, em doentes com indicação para

paratiroidectomia por hiperparatiroidismo primário.

Apesar da dúv ida sobre a causalidade ou casualida-

de da associação entre hiperparatiroidismo primário

e patologia tiroideia, a relação casuística entre ambas

é por demais evidente. Assim, recomenda-se a reali-

zação de ecografia da tiróide (com ou sem punção

aspirativ a) a todos os doentes com o diagnóstico de

hiperparatiroidismo primário no sentido de rastrear

eventual patologia tiroideia.

Terminamos como começámos: excluir sempre patolo-

gia orgânica em doentes com alteração do estado de

consciência ou manifestações neuropsiquiátricas; não

esquecer o doseamento da calcémia; lembrar sempre a

tríade “Hipercalcémia, Tiróide e Paratiróide”.
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ANGIODEMA DO LÁBIO SUPERIOR PÓS FIBRINÓLISE
-Post-fibrinolysis angioedema of the upper lip
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CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA

Mulher de 81 anos de idade, com antecedentes de

hipertensão arterial e dislipidemia medicada com

enalapril 20mg id e sinavastatina 20mg id. Trazida ao

Serviço de Urgência por hemiparesia direita grau 0/5,

hemianopsia direita e afasia de predomínio anterior,

com  duas h oras de ev olu ção.  A  tom ografi a

com pu tor i zada cran i ana rev el o u  d i screta

hiperdensidade focal do segmento M1 da artéria ce-

rebral média esquerda. Apresentava 20 valores na

NIHSS (National Insti tutes of Health Stroke Scale) e

iniciou fibrinólise. Após o terminus da perfusão com

alteplase apresentou 1 valor na NIHSS e edema a ní-

vel da metade direita do lábio superior com posterior

extensão a todo o lábio superior. O edema reverteu

espontaneamente após 48horas.

Exi stem  v ár i os r elatos sobre ang ioedem a pós

fibrinólise em doentes previamente medicados com

inibidores da enzima de conversão da angiotensina1.

A incidência de angioedema nestes doentes pode ser

de 5,1%2. A ocorrência de reações alérgicas após

fibrinólise é maior em doentes com acidente vascular

cerebral (AVC) comparativamente aos doentes com

enfarte agudo do miocárdio ou tromboembolismo

pulmonar3. O mecanismo subjacente ainda não está

esclarecido e apesar da ocorrência de reações adver-

sas relacionadas com a fibrinólise em doentes com

AVC, os benefícios justificam a sua uti l ização, quan-

do indicada. Contudo o doente deve ser acompanha-

do de forma atenta para identificar o mais precoce-

mente sinais de angioedema.

BIBLIOGRAFIA
[1] Hill MD, Barber PA, Takahashi J, Demchuk AM, Feasby  TE, Buchan AM.
Anaphylactoid reactions and angioedema during alteplase treatment of
acute ischemic stroke. CMAJ 2000;162(9): 1281–1284
[2] Hill MD, Lye T, Moss H, Barber PA, Demchuk AM, Green TL. Hemi-
orolingual angioedema and ACE inhibition after alteplase treatment of
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Figura 1:
Angioedema do lábio superior 15 minutos após
fibrinólise
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Figura 2:
Angioedema do lábio
superior 1 hora após
fibrinólise

Figura 3:
Lábio superior 48 horas
após fibrinólise
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Black esophagus: A rare case of digestive hemorrhage
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CASO CLÍNICO
Mulher, de 86 anos, com antecedentes pessoais de Aci-

dente Vascular Cerebral, Hipertensão Arterial Essenci-

al, Demência e Doença de Parkinson, medicada com

omeprazol, selegelina, biperideno, melperona e ácido

acetilsal icílico. Recorreu ao Serviço de Urgência por

epigastralgias, sem irradiação e com agravamento pro-

gressivo e hematemeses com 2 dias de evolução. Ne-

gou a ingestão de bebidas alcoólicas ou substâncias

cáusticas. Ao exame objectivo, a doente encontrava-se

consciente, orientada, hipotensa, desidratada e febril

com abdómen doloroso à palpação na região epigástrica.

Analiticamente destacava-se leucocitose, PCR elevada,

anemia normocítica e normocrómica, hiperglicemia e in-

suficiência renal aguda. A endoscopia digestiva alta re-

velou esófago negro em toda a sua extensão friável à

lavagem com água e com ulcerações, sem alterações

macroscópicas do estômago e duodeno (Fig.1). Decidiu-

se pelo internamento e foi medicada com cristalóides,

antibiótico de largo espectro e pantoprazol endovenosos

com boa evolução clínica, mantendo-se assintomática e

tolerando o reinício da alimentação. Na reavaliação

endoscópica, evidenciou franca melhoria com esófago

de mucosa rosada com distensibilidade mantida (Fig.2).

Discussão: O Esófago Negro é uma entidade clínica rara,

de etiopatogenia ainda mal esclarecida, sendo a isquémia

o fator etiológico principal. Outros mecanismos têm sido

propostos como: refluxo gastro-esofágico, iatrogenia

(antibióticos, anti-inflamatórios) e infeções. Caracteri-

za-se endoscopicamente por uma coloração negra atin-

gindo, em parte ou totalmente, a sua extensão até à

junção gastro-esofág ica,  sendo quase sem pre

circunferencial e envolvido por exsudado amarelo.

Histologicamente, traduz-se por perda do epitélio de

revestimento do esófago, ati ngindo a mucosa e

submucosa, sendo substituído na sua totalidade ou em

grande parte por áreas necróticas. Constitui uma causa

de hemorragia digestiva alta a ter em conta no doente

crítico e o tratamento por regra é conservador. A maior

parte dos doentes apresenta mul-tipatologia de base, o

que parece condicionar mais o prognóstico do que as

lesões esofágicas per si.
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Figura 1:
Endoscopia digestiva alta efectuada
na admissão com esófago negro em
toda a sua extensão, com mucosa
ulcerada e muito friável

Figura 2: E
ndoscopia digestiva alta efectuada no
7º dia, observando-se franca melhoria
relativamente ao exame anterior com
mucosa esofágica rosada com áreas
difusas de eritema e distensibilidade
mantida
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As reações alérgicas a fármacos representam um pro-

blema frequente na prática clínica. Resultam de meca-

nismos de hipersensibilidade imunológica e podem ser

classificadas como imediatas (tipo I) ou não-imediatas

(com manifestações clínicas diversas e associadas so-

b retu do a reações de ti po IV ).  A  m aiori a tem

envolvimento cutâneo com vários padrões de reação,

sendo o eritema maculopapular ou morbiliforme o mais

comum. Surge uma a duas semanas após o início do

tratamento ou ainda depois da interrupção do medica-

mento.

Apresentamos o caso de uma mulher de 71 anos, com

hipertensão arterial e AVC isquémico há 6 anos, medica-

da com anti-hipertensores e acetilsalicilato de lisina

100mg introduzido há 15 dias.

Recorreu ao SU com uma erupção mucocutânea associa-

da a febre elevada e vómitos. Apresentava exantema

generalizado e simétrico não pruriginoso caracterizado

por maculopápulas eritematosas, com atingimento das

palmas das mãos, poupando face e plantas dos pés (Fi-

gura 1,2,3). Analiticamente com elevação dos parametros

inflamatórios.

Dada a exposição medicamentosa e as lesões típicas de

eri tema m orbi l i form e,  assum iu -se reação de

hipersensibilidade tardia ao acetilsalicilato de lisina o qual

se suspendeu, iniciando terapêutica com corticoide

Fig 1
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(prednisolona 1mg/Kg/dia). Para descartar diagnósticos

alternativos pediram-se serologias v irais, estudo de

autoimunidade, exames microbiológicos de sangue e

urina todos negativos.

Após instituição da terapêutica, houve resolução da fe-

bre e do exantema confirmando a hipótese diagnóstica.

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são consi-

derados como a segunda causa mais comum de reações

de hipersensibilidade induzidos por fármacos e podem-

se manifestar a nível respiratório, cutâneo e sistémico

com potenciais reações adversas graves. O diagnóstico é

difícil, sendo um diagnóstico de exclusão. O agente po-

tencialmente causal deve ser imediatamente suspenso,

sendo esta a intervenção mais importante para reduzir

morbilidade.

Este caso clínico relembra a importância da história clíni-

ca e exame objetivo minucioso para formulação de hipó-

teses diagnósticas bem como da iatrogenia no desenvol-

vimento de lesões cutâneas.
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