
Igor Arantes de Oliveira Góes1*, Gustavo Bueno de Oliveira,1, Aline Ribeiro Moreira2, Eduardo 

Junqueira Ferraz2,,Giovana Colozza Mecatti3. 
  

1-  Discente do curso de Medicina da Universidade São Francisco – USF, Campus Bragança Paulista/SP; 2- Residente 

de Medicina Intensiva.do Hospital Universitário São Francisco – HUSF, 3 -  Docente do curso de Medicina da 

Universidade São Francisco – USF  

  

OBJETIVOS 

Relatar um caso de Síndrome de DRESS (SD) 

induzido por Alopurinol no HUSF. 

INTRODUÇÃO 

A Síndrome de DRESS (drug rash with eosinophilia 

and systemic symptoms) é uma reação 

medicamentosa com características sistêmicas, que 

inclui erupção cutânea grave, febre, linfadenopatia, 

hepatite, anormalidades hematológicas 

(hipereosinofilia e linfocitose atípica), cardite, nefrite, 

pneumonite, serosite, além do envolvimento da 

tireoide e sistema nervoso central, sendo o hepático 

mais comum. 

A incidência desta síndrome é de 1:10000, sendo mais 

comum em negros e adultos, tendo o histórico 

familiar presente na grande maioria dos casos, além 

de poder ser desencadeado por mecanismo viral. A 

mortalidade gira em torno de 10% dos casos. 

A reação medicamentosa é mais comum com o uso de 

anticonvulsivantes aromáticos, sulfonamidas, 

alopurinol, diltiazem, ranitidina, entre outros. 

CONCLUSÃO 

As manifestações clínicas inespecíficas contribuem 

para que o diagnóstico seja desafiador, acarretando 

no atraso do tratamento. O atraso do diagnostico e 

suspensão do medicamento na síndrome de DRESS 

acarreta no prolongamento dos sintomas e sinais e 

aumento a mortalidade. 

RELATO DE CASO 

G.C.F, feminino, 66 anos deu entrada no PS com 

queixa de fraqueza há 3 dias. Além da astenia, 

apresentava febre, de 38oC, tremores e lesões 

hiperemiadas em tronco e na língua, as quais 

dificultavam sua deglutição. Antecedentes pessoais de 

HAS, DM, CA de mama, Ex-Tabagista, Tireopatia, 5 

Acidentes Vasculares Cerebrais prévios, Insuficiência 

coronariana, Demência Progressiva, Doença Renal 

Crônica e Sifilis. Faz uso de Losartana, Furosemida, 

AAS, Sinvastatina, Anlodipino, Escitalopran e 

Alopurinol. 

 

Foi internada e, após exames clínicos e laboratoriais, 

diagnosticada com SD, evoluindo gradativamente 

com Nefrite Intersticial – necessitando diálise, 

exantema craniocaudal, e livedo reticular no 6o dia. 

No 12o dia, evoluiu com desconforto respiratório e 

peritonite, sendo optado por tratamento clínico. No 

15o dia houve piora clínica. Foi submetida a uma 

laparotomia exploradora que mostrou isquemia 

extensa de intestino delgado. No pós-operatório 

imediato, necessitou de altas doses de drogas 

vasoativas e, em seguida, evolui para óbito. 
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