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Os artigos que publicamos 
neste número incluem:
- O artigo original “Hipogli-
cemia no Serviço de Urgên-
cia”, da autoria de um gru-
po de colegas de Medicina 
Interna do Serviço de Me-

dicina do Centro Hospitalar de Leiria. Trata-se de um es-
tudo clínico retrospectivo em que, de 7.512 episódios 
ocorridos no Serviço de Urgência desse Centro Hospitalar 
de Junho de 2012 a Junho de 2013, foram selecionados 
todos os doentes que apresentavam glicemia capilar < 
70mg/dL na triagem de Manchester,  identificados como 
quadro de comportamento estranho, indisposição, dia-
betes, embriaguez aparente, estado de inconsciência, 
queda ou traumatismo craneoencefálico (n = 85). 
Os resultados obtidos são coincidentes com os de outros 
estudos: a hipoglicemia é mais frequente nos idosos, dia-
béticos e insulinotratados. Os autores concluem ainda 
que, apesar dos sintomas neuroglicopénicos serem mais 
frequentes, a maioria destes doentes não necessitou de 
hospitalização estando os óbitos geralmente associados 
a outras comorbilidades e patologias graves;
- O artigo de revisão “Polimialgia Reumática – Síndrome 
Paraneoplásica?” da autoria de um grupo de colegas do 
Serviço de Medicina Interna A – Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra e da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra. Depois de recordarem que a 
polimialgia reumática é uma doença reumática infamató-
ria comum em adultos com idade superior a 50 anos, 
caraterizada por dor e rigidez das cinturas musculares 
escapular e pélvica, frequentemente associada a elevação 
dos marcadores infamatórios e a resposta satisfatória à 
corticoterapia, os autores salientam que não existem tes-
tes específicos que permitam o diagnóstico definitivo de 
polimialgia reumática, sendo imprescindível um diagnós-
tico diferencial apurado com outras condições que po-
dem mimetizar o seu quadro clínico, como a patologia 
neoplásica. Salientam ainda que múltiplas neoplasias pa-
recem estar associadas a polimialgia reumática, enquan-
to manifestação paraneoplásica, nomeadamente tumo-
res do estômago, rim, pulmão, próstata e do tecido 
linfo-hematopoiético e concluem que, nos doentes com 

manifestações atípicas ou uma má 
resposta terapêutica à corticoterapia, 
deverá ser suspeitada uma possível 
neoplasia oculta;
- O caso clínico “Sarcoidose Multissisté-
mica, da autoria de um grupo de cole-
gas de Medicina Interna do Serviço de 
Medicina do Hospital de Santa Luzia, 
Viana do Castelo. Neste trabalho des-
creve-se o caso de uma mulher de 53 
anos com diagnóstico de sarcoidose, 
desde 2013, com envolvimento multis-
sistémico, nomeadamente, pulmonar, 
ganglionar, ocular, renal e hepático e 
presumivelmente músculo-esquelético 
e neurológico/psiquiátrico, em que foi 
iniciada corticoterapia e colchicina com 
controlo parcial das manifestações.
A Sarcoidose é uma doença inflamató-
ria sistémica que se caracteriza por 
granulomas não caseosos e afecta, ti-
picamente, adultos jovens; embora o 
atingimento pulmonar e ganglionar 
seja o mais frequente, pode afectar 
qualquer órgão ou sistema. De acordo 
com os autores, este caso clínico, com 
todas as suas complicações, constitui 
um desafio diagnóstico e de trata-
mento;
- O caso clínico “DRESS: Mais Que Uma 
Reacção Adversa”, da autoria de cole-
gas de Medicina Interna do Serviço de 
Medicina Interna B, Hospital Geral – 
Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra. Este trabalho reporta o caso 
de uma mulher de 75 anos que, ao ter-
ceiro dia de internamento por uma 
pielonefrite, desenvolveu um exante-
ma extenso e exuberante, com altera-
ção da função hepática e renal associa-
da. Apurou-se a medicação anterior, 
tendo-se concluído que havia introdu-
ção recente de alopurinol na medica-

ção habitual. Foi necessário o início de doses elevadas de 
corticóides nos primeiros 3 dias após o diagnóstico, com 
manutenção de corticóides nos 2 meses seguintes. 
Os autores salientam que a síndrome de Reacção a Dro-
gas com Eosinofilia e Sintomas Sistémicos (síndrome 
DRESS) constitui uma entidade clínica caracterizada por 
uma reacção cutânea-mucosa tipo exantema, associada a 
outros sintomas, como febre, alterações hepáticas/renais, 
anomalias hematológicas, entre outras que, dado o seu 
curso agressivo, com uma mortalidade de 10 a 20%, tor-
na essencial o seu diagnóstico e tratamento precoce; a 
terapêutica passa, maioritariamente, pela corticoterapia, 
devendo no entanto, ajustar-se ao envolvimento sistémi-
co variável em cada doente.
Notícias e a habitual secção de livros completam esta edi-
ção de “Anamnesis”.  

Carlos Pina e Brito

PS: A rubrica “Postal Clínico”, a cargo do colega internista 
Dr. Almeida Nunes, regressará em breve.
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Neste Número…


