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 INTRODUÇÃO 

A síndrome DRESS, anteriormente designada 
por hipersensibilidade induzida por fármacos, 
apresenta uma inciência de 1 em 1000 a 10000 
exposições a fármacos. (1, 2) Descrita pela pri-
meira vez por Bocquet et al. (3), clinicamente 
apresenta-se como um exantema mucocutâ-
neo extenso, associado a febre, adenopatias 
simétricas, alterações hematológicas com eosi-
nofilia e linfócitos atípicos, podendo existir 
comprometimento sistémico de diversos ór-
gãos, como figado, rim, pulmão, coração e 
pâncreas. (4) Diversos critérios de diagnóstico 
têm sido referidos, com avaliação e terapêutica 
específicas. De forma a serem utilizados crité-
rios de diagnóstico universais, foi criado o gru-

 Resumo 

A síndrome de Reacção a Drogas com Eosinofilia e Sintomas Sistémicos 
(DRESS) constitui uma entidade clínica caracterizada por uma reacção cutâ-
nea-mucosa tipo exantema, associada a outros sintomas, como febre, altera-
ções hepáticas/renais, anomalias hematológicas, entre outras. Dado o curso 
agressivo desta síndrome, com uma mortalidade de 10 a 20%, é essencial o 
seu diagnóstico e tratamento precoce. Relata-se o caso de uma doente que, 
ao terceiro dia de internamento por uma pielonefrite, desenvolve um exante-
ma extenso e exuberante, com alteração da função hepática e renal associa-
da. Apurou-se a medicação anterior, tendo-se concluido a introdução recente 
de alopurinol na medicação habitual. Foi necessário o início de doses eleva-
das de corticóides nos primeiros 3 dias após o diagnóstico, com manutenção 
de corticóides nos 2 meses seguintes. A terapêutica perante uma síndrome 
DRESS passa, maioritariamente, pela corticoterapia, devendo no entanto, 
ajustar-se ao envolvimento sistémico variável em cada doente.
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 Abstract 

The Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) is a 
clinical entity presented by a rash-like mucocutaneous reaction, assotiated 
with other symptoms, as fever, renal/hepatic involvement, hematologic ab-
normalities, among others. Given the aggressive course of this syndrome, 
with a mortality rate of 10 to 20%, the early diagnosis and treatment are 
essential. This case refers to a patient with pyelonephritis, who develops an 
extensive rash, with impaired renal and hepatica function, on the third day 
of hospitalization. Regarding her previous medication, a recent prescription 
of allopurinol was found. The administration of high doses of corticosteroi-
ds was required on the first three days, with its maintenance during the 
following two months. Before a DRESS Syndrome, the therapy is mostly ba-
sed on corticosteroids, regardless of the need to adjustment depending on 
the systemic involvement.
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po RegiSCAR, que apresenta critérios de inclu-
são para o diagnóstico de DRESS em doentes 
hospitalizados com erupções cutâneas associa-
das a fármacos (Quadro I). (5, 6) A erupção cutâ-
nea apresenta-se como um exantema morbili-
forme, com atingimento inicial da face, tronco 
e membros superiores, podendo progredir pa-
ra os membros inferiores, adquirindo caracte-
rísticas de dermatite exfoliativa. A febre é o 
sintoma mais comum, com incidências de 90-
100% (4). O fígado é o orgão mais atingido nes-
ta síndrome. (4)

Uma característica importante desta síndrome 
é o facto de o seu desenvolvimento ocorrer 3 
semanas até 3 meses após o início da terapêu-
tica com o fármaco responsável, assim como a 
persistência dos sintoma com a cessação da 

administração do fármaco. (4, 6) Os fármacos 
mais frequentemente associados são: os anti-
epilépticos (carbamazepina, fenitoína, fenobar-
bitol), antibióticos (minociclina), dapsona, sul-
fassalazina e alopurinol. (4, 7)

 RELATO DO CASO CLÍNICO

Doente de 73 anos, acompanhada ao Serviço 
de Urgência pela filha. Segundo a informação 
fornecida, a doente iniciou quadro de prostra-
ção, anorexia e hiperglicémias nos 3 dias ante-
riores (com valores de glicémia ocasionais su-
periores a 400mg/dL). A doente negava outra 
sintomatologia, como febre, náuseas, vómitos 
ou diarreia. Negava alterações genito-uriná-
rias. Apresentava como antecedentes pesso-
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ais: Diabetes Mellitus Tipo 2 insulino-tratada, 
Insuficiência Cardíaca, Hipertensão e Doença 
Renal Crónica (com uma taxa de filtração de 
30ml/min). Ao exame objectivo, apresentava-
se prostrada, com pele e mucosas coradas mas 
desidratadas, com exantema ligeiro no pesco-
ço e tórax superior. À auscultação cardíaca não 
se verificavam alterações; à auscultação pul-
monar apresentava murmúrio vesicular glo-
balmente diminuído e fervores bibasais. O 
abdómen encontrava-se inalterado. Sem ede-
mas periféricos.
Foi diagnosticada com Infecção do Tracto Uri-
nário, tendo iniciado terapêutica empírica com 
Cefuroxima. Por manter hiperglicémias e pros-
tração marcada, foi mantida na Sala de Obser-
vações do Serviço de Urgência. Algumas horas 
após a primeira administração da antibiotera-
pia, iniciou quadro de exantema morbiliforme 
progressivo, com afecção inicial de todo o tó-
rax e membros superiores. Por suspeita de re-
acção alérgica a cefalosporinas, foi suspensa a 
antibioterapia e administrado bólus de metil-
prednisolona (250mg IV) e clemastina. Alte-
rou-se a antibioterapia para Ciprofloxacina, 
dado a doente apresentar episódios anteriores 
com administração desta classe antibiótica 
sem reações alérgicas descritas. No segundo 
dia de internamento, a doente apresentava um 
novo agravamento do exantema, já com atin-
gimento da face e com edema da mesma. Foi 
novamente suspensa a antibioterapia, realiza-
do novo bolus de corticóides e mantida em 
vigilância. Tentou apurar-se com os familiares 
se teria sido introduzida recentemente nova 
medicação. A filha da doente referiu início de 
terapêutica para a hiperuricémia com alopuri-
nol há cerca de 4 semanas, sem reação alérgi-
ca ou qualquer outro efeito secundário asso-
ciado. A doente teria suspenso esta terapêutica 
há cerca de 2 dias, com a vinda ao Serviço de 
Urgência.
Foi iniciada corticoterapia diária, com cerca de 
80mg de Prednisolona oral, associada a anti-
histamínico. Apesar das medidas tomadas, a 
doente manteve um agravamento progressivo 
do exantema e do edema da face, tendo inicia-
do ao quinto dia de internamento disfagia para 
líquidos e progressão do exantema para os 
membros inferiores e região dorso-lombar. Ao 
exame objectivo não apresentava edema da 

língua. Mantinha exantema da face de colora-
ção violácea. Ao sexto dia de internamento, 
analiticamente revelava atingimento hepático, 
com alteração significativa das transaminaseas: 
Gama GT 184 U/L; TGO 349 U/L; TGP 384 U/L. 
Verificou-se também um agravamento signifi-
cativo da função renal. Ao sétimo dia de inter-
namento e, dado não ocorrerem melhorias 
significativas, apresentando-se a doente muito 
mais prostrada e com um agravamento exube-
rante do exantema (Figuras 1 e 2), apesar da 
administração de corticoterapia oral, decidiu 
alterar-se a terapêutica, com administração de 
bolus de metilprednisolona 250mg nos 3 dias 
consecutivos e manutenção de doses elevadas 
de metilprednisolona IV (25mg de 4/4h). Ao 
exame objectivo, a doente apresentava tosse 
produtiva, com expectoração de coloração 
amarela. À auscultação pulmonar, verificava-se 
a presença de fervores sub-crepitantes no he-
micampo direito. Apresentava exantema morbi-
liforme a nível da face, membros superiores e 
inferiores, tórax, abdómen e região dorso-lom-
bar, com algumas regiões do tórax com eritema 
descamativo associado. Analiticamente consta-
tou-se também um agravamento, com leucoci-
tose e PCR elevada. A radiografia do tórax não 
evidenciava nenhum foco inequívoco de pneu-
monia, apresentando apenas um reforço hilar 
bilateral comparativamente ao anterior. Deci-
diu-se assim iniciar antibioterapia com Merope-
nem e manter vigilância dos sinais vitais. Foi 
mantida antibioterapia durante 7 dias, com re-
solução da infecção respiratória. Colocou-se a 
hipótese de se tratar de uma síndrome de 
DRESS, tendo sido requisitados diversos exa-
mes complementares para exclusão de outros 
diagnósticos possíveis. Analiticamente, apresen-
tava amilase e lipase com valores considerados 
normais, excluindo-se atingimento pancreático. 

Constatou-se que a doente era imune ao Cito-
megalovirus e ao Epstein-Barr, não apresentan-
do também IgM com valores compativeis com 
infecção recente por Herpes Virus (ou recidiva). 
No estudo de auto-imunidade efectuado, não 
se concluiu existir nenhum factor positivo e/ou 
predisponente.
Objectivou-se uma melhoria clínica significati-
va após esta última alteração terapêutica, com 
diminuição do exantema assim como melhoria 
a nível pulmonar.
Ao décimo sétimo dia, foi iniciada corticotera-
pia oral, novamente com vigilância dos sinais 
vitais e estado geral da doente, por possibilida-
de de ocorrer uma nova recidiva da síndrome 
de DRESS.
Manteve-se o estado de melhoria da função 
hepática e renal, encontrando-se a doente he-
modinamicamente estável e sem queixas re-
correntes. Ao vigésimo quarto dia de interna-
mento foi dada alta do internamento, com 
corticoterapia oral e marcação breve de consul-
ta de Medicina Interna para re-avaliação e pos-
sível ajuste da terapêutica.

 DISCUSSÃO

Sendo a síndrome Dress uma entidade possi-
velmente fatal, atingindo a taxa de mortalidade 
de 20% em alguns estudos, (4) deve ser pronta-
mente reconhecida, de forma a ser célere a 
suspensão do fármaco associado ao processo 
imunológico em causa. (6)

A etiopatogenia completa desta síndrome per-
manece desconhecida. No entanto, são conhe-
cidos alguns componentes responsáveis. No 
caso dos anti-epilépticos, sugere-se que a defi-
ciência ou alteração na eliminação dos meta-
bolitos destes fármacos leve a sobredosagem, 
com a consequente reacção. Foi colocada tam-

Necessidade de Internamento Atingimento de pelo menos 1 orgão interno*

Reacção cutânea secundária a fármaco Alterações hematológicas*

Exantema de início súbito Linfócitos acima ou abaixo dos valores de referência

Febre* Eosinofilia acima dos valores de referência

Adenopatias em pelo menos 2 regiões* Trombocitopenia

3 dos 4 items assinalados com * devem estar presentes para fazer o diagnóstico de DRESS

QUADRO I - Critérios RegiSCAR para o diagnóstico de DRESS.
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bém a hipótese de existir predisposição genéti-
ca com associação ao HLA. Por fim, considera-
se recentemente a possibilidade de existir uma 
associação dos anteriores mecanismos com a 
reactivação do virus herpes. (4, 8) Dada a existên-
cia de um intervalo de cerca de 3 a 6 semanas 
entre o início da terapêutica e o surgimento da 
síndrome, assim como a inexistência de uma 
relação entre a dose do fármaco e as manifes-
tações clínicas, sugere tratar-se de um fenóme-
no imunológico. (9) Por outro lado, não se veri-
ficou uma relação entre o nível de eosinofilia e 
a severidade das lesões cutâneas. (10)

Segundo a literatura, o fígado é o órgão mais 
afectado, podendo as alterações verificadas va-
riar desde alterações das provas hepáticas li-
geiras até um quadro de hepatite fuminante. (10) 

A afecção renal ocorre 
em cerca de 11% dos 
casos, sendo mais co-
mum em casos relacio-
nados com a adminis-
tração de alopurinol, (4) 
como é o caso da do-
ente descrita neste ar-
tigo.
Para além do fígado, 
pulmão e coração po-
dem igualmente ser 
afectados, embora se-
ja menor a incidência, 
existindo casos descri-
tos na literatura de 
pneumonite e miocar-
dite. (4)

Os sintomas iniciais 
englobam sobretudo 
febre, linfadenopatias 
e lesão cutânea, des-
crita com um exante-
ma maculopapular. É 
descrito também ede-
ma da face, podendo 
ocorrer em cerca de 
25% dos doentes. (4)

Dada a possibilidade 
de existência de reac-
ção cruzada com a 
administração de anti-
bioterapia, é aconse-
lhado protelar-se esta 

sempre que exequível (4). No caso clínico descri-
to a doente terá iniciado antibioterapia com 
uma cefalosporina para uma infecção do tracto 
urinário. Coloca-se a hipótese de exacerbação 
da reacção cutânea e afeção hepática por uma 
reacção cruzada, apoiada pela literatura.
A terapêutica para a síndrome de DRESS tem 
sido baseada sobretudo no uso de corticóides 
em doses de 1 a 1.5mg/Kg/dia, com uma me-
lhoria clínica e analítica comprovada. A cortico-
terapia sistémica deve ser mantida por 6 a 8 
semanas após a regressão do quadro, de forma 
a prevenir a recorrência dos sintomas. Como 
terapêutica alternativa, para casos em que não 
se verifique uma melhoria significativa com 
corticoterapia oral, poderá estar indicado o uso 
de metilprednisolona intra-venosa em pulsos 

(30mg/Kg durante 3 dias), imunoglobulina IV, 
plasmaferese ou uma combinação destas três 
terapêuticas. (4) No caso apresentado, a cortico-
terapia oral não foi suficiente para controlo da 
sintomatologia, com resolução do caso apenas 
com o uso de metilprednisolona IV.
Sendo o alopurinol um dos fármacos mais asso-
ciados à síndrome de DRESS (após a carbama-
zepina), importa apurar qual a necessidade de 
utilização de alopurinol nos doentes afectados. 
Em alguns estudos, constatou-se que cerca de 
80% dos doentes com síndrome DRESS associa-
do ao alopurinol foram tratados para hiperuri-
cémia assintomática. As guidelines actuais indi-
cam apenas necessidade de terapêutica em 
casos de gota ou nefrolitíase, ou como profilaxia 
em doentes com patologia oncológica para ne-
fropatia por deposição de cristais de ureia. (4)

A síndrome de DRESS constitui um diagnóstico 
desafiante e, por vezes, díficil. Importa estar 
atento aos diversos sintomas para um diagnós-
tico precoce e uma atitude terapêutica célere. 
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FIGURA 1 - Doente com exantema descamativo exuberante.

FIGURA 2 - Exantema descamativo com início no tórax e face e atingimento da restante 
superfície corporal.
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NOVO SITE
JÁ ATUALIZADO

www.anamnesis-revistamedica.com

No novo site de ANAMNESIS, inaugurado no dia 1 de Setembro de 2015 e acessível em http://www.anamnesis-revistame dica.com, estão agora disponíveis 
online todas as revistas publicadas desde 2012 até há 9 meses atrás. 
O novo site, que já se encontra indexado no “Índex das Revistas Médicas Portuguesas”, tem como objetivo disponibilizar a todos os profissionais de 
saúde (nacionais e dos países de língua oficial portuguesa) acesso gratuito aos números publicados, 6 meses após a publicação da revista (contados a 
partir do último mês da sua data de capa). Os artigos de cada número, estão disponíveis, de acordo com a sua tipologia, para download imediato ou 
mediante solicitação por e-mail de uma senha de acesso. O site inclui as Normas de Publicação de ANAMNESIS e tem também uma secção de notícias, 
centrada na prática clínica nacional (com destaque para os avanços e as polémicas, a nível de diagnóstico e terapêutica). As pessoas que tenta rem  
aceder através do site antigo serão re-encaminhadas para o novo site.


