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Melanodermias – A Propósito de Dois Casos Clínicos

que entram nalguns componentes de perfu
mes (exemplo do azeite de bargamota) deixan
do manchas de hiperpigmentação na zona da 
pele onde foram aplicados após exposição so
lar. Os metais mais frequentemente implicados 
nas melanodermias são o bismuto e a prata. 

 CONCLUSÃO

A pele é um órgão que não deve ser desvalori
zado na altura da avaliação de um doente. Re
flecte as alterações sistémicas, convertendose 
numa forma não invasiva de obter grande in
formação clinica do doente.  
As melanodermias surgem frequentemente de 
forma indolente, associada a outro tipo de sin
tomatologia. Várias patologias podem estar im
plicadas no surgimento da hiperpigmentação 
cutânea. A importância de uma história clinica 

detalhada juntamente com uma boa caracteri
zação do tipo de melanodermia presente aju
danos a uma orientação correcta do doente. 
Na presença de um doente com melanodermia 
que surge no serviço de urgência é imperativo 
a exclusão de Doença de Addison, insuficiência 
hepática ou défices vitamínicos, situações que 
implicam uma abordagem terapêutica dirigida 
e atempada. 
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 MANUAL DE ANESTESIOLOGIA
Coordenação    Humberto Machado
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 9789727578702)

A Anestesiologia moderna intervém, como especialidade médica abrangente que é, em várias áreas de especialização 
médica: a Medicina Perioperatória, a Medicina da Dor, a Medicina Intensiva e a Emergência Médica.
A crescente gravidade dos doentes propostos para cirurgia ou para intervenções médicas de caráter invasivo, a sua 
idade cada vez mais avançada e a maior complexidade das técnicas cirúrgicas exigem um conjunto de competências 
ao médico anestesiologista. Estas passam pela clara avaliação e estratificação de risco clínico que, com base numa 
forte componente de saberes decorrente das ciências básicas, permite que a grande maioria dos doentes consiga 
ultrapassar estas fases mais complexas do tratamento das suas doenças.
Este manual inclui um conjunto de capítulos especialmente construídos para fazer face a estas questões, abordando 
conceitos fundamentais da Anatomia, o claro aporte fundamental de conhecimentos da Fisiologia e a grande subtile

za dos aspetos clínicos da utilização de fármacos, passando pela avaliação do doente com determinada patologia (respiratória, renal, neurológica, hematológica, 
entre outras) e pelas propostas anestésicas mais consensuais. Todo o texto foi pensado com uma forte componente prática e operacional, não descurando as 
fundamentações teóricas e as respetivas referências bibliográficas. Quisse privilegiar o fazer, sendo esta uma obra essencial para especialistas nas mais variadas 
áreas. Os autores, amplamente credenciados nas suas respetivas especialidades, trouxeram também a sua experiência; ou seja, foi possível aliar e compatibilizar 
todo um conjunto de vivências profissionais, que certamente ajudarão o leitor a compreender melhor a Anestesiologia e a desfrutar de uma leitura agradável, 
didática, atual e em língua portuguesa.

(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)
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