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Introdução
A toxidermia é um distúrbio dermatológico com apresentação heterogénea, podendo ser de gravidade ligeira a moderada, mas também potencialmente

grave e com ameaça de vida, aumentando o risco de sépsis e morte, o que torna o seu diagnóstico um desafio. Resulta maioritariamente da iatrogenia

medicamentosa tornando-se mandatória a suspensão do agente causador.

Discussão
Assim, este caso alerta para um dos possíveis efeitos laterais de uma das terapêuticas modificadoras de prognóstico mais importantes da

insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que apesar de pouco frequente é muito importante o seu diagnóstico, dado o

impacto na qualidade de vida do doente.

Homem 83 Anos 

Antecedentes Pessoais: hiperplasia benigna da próstata, úlcera 

bulbar, hipertensão arterial, valvulopatia e fibrilação auricular. 

Antecedentes cirúrgicos: Artroplastia total cimentada da anca 

direita;  Hérnia inguinal bilateral submetida a herniorrafia;  

Apendicectomia. 

Medicação Habitual: endoxabano 30mg id, enalapril 20mg/ 

lercanidipina 10mg id, bisoprolol 5mg meio id, tansulosina 0.4mg id e 

esomeprazol 40mg id.   Sem alergias medicamentosas conhecidas.

Fevereiro 2021 – Consulta Aberta MGF

Refere queixas de edema dos membros inferiores e dispneia. Ao

exame objetivo: edema dos membros inferiores bilateral, simétrico.

Auscultação cardíaca arrítmica; auscultação pulmonar com crepitações

bibasais. Realizou ecocardiograma (FEVE 40% e insuficiência mitral e

tricúspide de grau moderado), culminando no diagnostico de novo de

insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Iniciou

sacubitril/valsartan 24/26mg após suspensão de

enalapril/lercanidipina.

Abril  2021 – Consulta Aberta MGF

Recorre à consulta por queixas de edema da face, eritema e prurido,

apresentando ao exame objetivo edema generalizado da face, eritema da

face tronco e membros (Fig. 1), sem outras alterações de relevo. Foi

medicado com metilprednisolona 4 mg, bilastina 20 mg, durante 1 semana e

encaminhado para a consulta de dermatologia.

Julho  2021 - Consulta de Cardiologia

Suspende sacubitril/valsartan, devido às queixas já descritas.

Agosto de 2021 – Consulta de Dermatologia

Foi feito o diagnóstico de toxidermia secundária ao 

sacubitril/valsartan já com franca melhoria dos sintomas, sendo 

descrito apenas eritema das coxas e dorso das mãos.

Maio  2021 – Consulta Aberta MGF

Recorreu novamente à consulta  por manter eritema e prurido, 

referindo que não teve melhoria com a terapêutica instituída e 

que ainda aguardava consulta de dermatologia. 

Ao exame físico: sobreponível  ao  anterior. Pedido estudo 

analítico (sem alterações).  Medicado com hidrocortisona 100 

mg injetável +  bilastina 20mg. 

Figura 1 – Eritema tronco, face e membros. Imagem em Abril 2021 Pedido consentimento 

informado. 
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