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RESUMO 

 

GONÇALVES, A. C. M. Padronização da investigação laboratorial de anticorpos 

dirigidos contra fármacos em doadores de sangue e pacientes com anemia 

hemolítica imune. 2018, 77f. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Introdução: Anemias hemolíticas induzidas por fármacos (AHIF) são caracterizadas 

por uma anemia hemolítica imune após exposição a um fármaco. Testes sorológicos têm 

o potencial de confirmar a presença de anticorpo contra fármacos, mas a realização 

destes testes ainda é um desafio. Os anticorpos IgM e IgG envolvidos na AHIF são 

principalmente de dois tipos: fármaco-dependentes e fámaco-independentes. Os 

anticorpos fármaco-independentes reagem com os eritrócitos "in vitro" sem a presença 

do fármaco, e os resultados imunohematológicos são idênticos aos encontrados nas 

anemias hemolíticas autoimunes idiopáticas. Anticorpos fármaco-dependentes resultam 

em teste da antiglobulina direto (TAD) positivo e eluato negativo, os anticorpos só 

reagem “in vitro" com os eritrócitos na presença do fármaco. Indivíduos saudáveis 

podem desenvolver anticorpos contra fármacos, mesmo na ausência de anemia 

hemolítica. Os indivíduos podem ser sensibilizados durante exposição prévia a 

fármacos, exposição a antibióticos usados em ração animal, tanques de piscicultura, 

berçários de criação de suínos ou tratamento de mastite em bovinos. Estes indivíduos 

apresentam um maior risco de desenvolvimento de AHIF grave na ocasião de uma 

segunda exposição ao fármaco. Objetivos: Padronizar testes imunohematológicos para 

a detecção de anticorpos dirigidos contra fármaco-dependentes. Materiais e métodos: 

Amostras de 162 doadores de sangue foram submetidas a pesquisa de anticorpos 

fármaco-dependentes anti-cefalexina, anti-rifampicina e anti-diclofenaco de sódio. 

Amostra de um doador de plaquetas colhidas por aférese com TAD positivo foi 

investigada para detecção de anticorpos fármaco-dependentes anti-valsartana. Amostras 

de 8 pacientes com suspeita diagnóstica de AHIF foram investigadas para a presença de 

anticorpos contra os fármacos que foram prescritos ao paciente no período de duas 

semanas prévias ou até o momento em que a hemólise aguda foi constatada. Anticorpos 

fármaco-dependentes que reagem na presença do fármaco ligado covalentemente à 

membrana da hemácia, ou na presença do fármaco em solução, foram investigados em 

doadores de sangue (técnicas em gel) e em pacientes (técnicas em tubo e em gel). 



Resultados: Os testes laboratoriais detectaram a presença de anticorpo anti-valsartana 

no eluato de um doador de plaquetas colhidas por aférese com TAD positivo e a 

presença de anticorpo anti-ceftazidima no soro de um paciente com suspeita clínica de 

AHIF. A investigação de anticorpo anti-cefalexina e anti-rifampicina foi negativa em 

amostras de doadores de sangue. O teste laboratorial para investigação de anticorpo 

anti-diclofenaco de sódio não foi finalizado devido a presença de hemólise em hemácias 

sensibilizadas com o fármaco e após a adição do fármaco na solução de hemácias. 

Conclusão: A detecção de anticorpo anti-valsartana em um doador de plaquetas 

colhidas por aférese evidenciou a presença de anticorpo anti-fármaco na ausência de 

hemólise. A detecção de anticorpo anti-ceftazidima em amostra de um paciente com 

anemia hemolítica confirmou a suspeita clínica de AHIF. Reconhecer os sinais clínicos 

da AHIF precocemente e a disponibilidade de testes sorológicos é essencial para 

confirmação diagnóstica, orientação terapêutica e prevenção de uma hemólise 

potencialmente fatal. 

 

Palavras-chave: anemia, hemólise, fármaco, anticorpo 

 



 

ABSTRACT 

GONÇALVES, A. C. M. Standardization and laboratory investigation of anti-drug 

antibodies in blood donors and patients with immune hemolytic anemia. 2018, 77f. 

Dissertação de Mestrado - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Introduction: Drug-induced immune hemolytic anemia (DIHA) is characterized by 

immune hemolytic anemia following exposure to a drug. Serological testing has the 

potential to confirm the presence of anti-drug antibodies, but the testing is still a 

challenge. The IgM and IgG antibodies involved in DIHA comprise mainly two types: 

drug-dependent and drug-independent. Drug-independent antibodies react with 

erythrocytes in vitro without the presence of the drug, and the immunohematologic 

results are identical to those found in idiopathic autoimmune hemolytic anemias. Drug-

dependent antibodies induce positive direct antiglobulin tests (DAT) and negative 

eluates, and in vitro antibody reactions with erythrocytes are only detected in presence 

of the drug. Healthy individuals can develop antibodies against drugs even in the 

absence of hemolytic anemia. Individuals may be sensitized during previous exposure 

to drugs, exposure to antibiotics used in animal feed, fish culture ponds, swine nurseries 

or mastitis treatment in bovines. These individuals present higher risk of developing 

severe DIHA on the second exposition. Aims: To standardize immunohematological 

tests for detection of anti-drug dependent antibodies. Materials and methods: Samples 

from 162 blood donors were tested for anti-cephalexin, anti-rifampicin and anti-

diclofenac antibodies. Sample from one platelet apheresis donor with positive DAT was 

investigated for anti-valsartan drug-dependent antibody. Samples from 8 patients with 

suspected DIHA were investigated for the presence of antibodies directed against the 

drugs that were prescribed to the patient in the period of two weeks prior to or until the 

time when acute hemolysis was detected. Drug-dependent antibodies that react in 

presence of the drug covalently attached to the erythrocyte membrane, or in presence of 

the drug in solution were investigated in samples from blood donors (gel techniques) 

and from patients (tube and gel techniques). Results: Laboratory tests detected anti-

valsartan antibody in the eluate of an platelet apheresis donor with positive TAD and 

anti-ceftazidime antibody in the serum of a patient with clinical suspicion of DIHA. 

Investigation of anti-cephalexin and anti-rifampicin antibody was negative in blood 



donor samples. The laboratory test for anti-diclofenac antibody was not possible due to 

the presence of hemolysis in erythrocytes sensitized with the drug and when the drug in 

solution was added to the erythrocyte. Conclusion: The detection of anti-valsartan 

antibody in an platelet apheresis donor revealed the presence of an anti-drug antibody in 

the absence of hemolysis. Detection of anti-ceftazidime antibody in a patient with 

hemolytic anemia confirmed the clinical suspicion of DIHA. It is essential to 

recognizing early clinical signs of DIHA and have serological tests available for 

diagnostic confirmation, therapeutic guidance and prevention of potentially fatal 

hemolysis. 

 

Palavras-chave: anemia, hemolysis, drug, antibody 
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1. Introdução 

1.1. Anemias hemolíticas induzidas por fármacos  

Anemias hemolíticas induzidas por fármacos (AHIF) são raras, podendo 

apresentar quadro clínico hemolítico leve ou grave, incluindo casos fatais, contudo, o 

diagnóstico laboratorial é um desafio. A incidência da AHIF é desconhecida, Dr. 

Garratty sugere que seja em torno de 1 em 1 milhão de indivíduos [1]. Atualmente, 

cerca de 130 fármacos estão associados às anemias hemolíticas imunes [2]. A primeira 

suspeita de AHIF foi em 1953 quando Snapper e colaboradores descreveram um 

paciente que desenvolveu pancitopenia com anemia hemolítica, associada com um teste 

da antiglobulina direto (TAD) positivo, em sequência de uma investigação de 

mefenitoína [3]. 

Harris foi o primeiro a documentar cuidadosamente a história clínica e a 

sorologia de um caso de anemia hemolítica imune devido a um fármaco, em 1956. O 

fármaco estibofeno, era usado no tratamento de esquistossomose, o paciente tinha 

recebido estibofeno previamente por 10 anos sem apresentar problemas. Em um 

segundo momento, o paciente desenvolveu uma hemólise intravascular aguda, o TAD 

apresentou resultado positivo e o soro do paciente demonstrava positividade com 

células vermelhas alogênicas somente quando o fármaco estava presente. O estibofeno 

foi suspenso e a hemoglobina do paciente voltou ao normal em 20 dias, a sorologia 

tornou-se negativa após aproximadamente 60 dias [4]. 

Em 1967, Dausset e Contu revisaram a literatura em relação à AHIF, 

encontraram 34 publicações relacionadas e 15 fármacos envolvidos [5]. Em 1980, foram 

descritos 33 fármacos relacionados à AHIF. Em 1989, a lista cresceu para mais de 50 

fármacos [6] e, em 2007, foram relatados 125 fármacos [7].  

Historicamente, a alfa-metildopa e altas doses de penicilina eram responsáveis 

pela maioria dos casos de anemia hemolítica induzidas por fármacos. Estudos 

publicados no início de 1980, quando esses dois medicamentos eram muito utilizados, 

indicavam que 12 a 18% dos casos de anemias hemolíticas imunes eram induzidas por 

fármacos. Enquanto a incidência de anemias hemolíticas induzidas por alfa-metildopa e 

penicilina teve uma provável diminuição desde 1980, a segunda e a terceira geração das 

cefalosporinas, especialmente o cefotetano e a ceftriaxona, foram associadas a um novo 

aumento de incidência dessas anemias [8]. 

Cefotetano parece ser muito mais imunogênico do que outros fármacos, títulos 

dos seus anticorpos são mais altos do que qualquer outro anticorpo contra fármacos 
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observado nos últimos trinta anos. Isso é provavelmente a explicação do cefotetano ser 

o medicamento que mais causa AHIF (ceftriaxona é a segunda causa mais comum). As 

anemias hemolíticas nesses casos são muito mais graves e há mais mortes associadas do 

que é observado com a alfa-metildopa [9]. 

As AHIF são caracterizadas por uma queda brusca da hemoglobina seguindo a 

exposição a um fármaco, e são identificadas por evidências clínicas de hemólise 

associadas ao fármaco e confirmadas por testes sorológicos. O TAD positivo é o 

primeiro indício de se tratar de uma AHIF, mas necessita da ajuda laboratorial 

experiente nessa área para confirmar que é um evento imune a um fármaco específico 

[10]. Classicamente, o TAD apresenta forte intensidade de aglutinação (de 3 a 4 cruzes) 

devido à reação com anticorpos da classe IgG ou IgM e C3d. As pesquisas dos 

anticorpos irregulares no soro e no eluato apresentam resultados negativos [11]. Eluato 

é o produto da reação de eluição, um procedimento caracterizado pela remoção de 

anticorpos da membrana das hemácias sensibilizadas através de diferentes técnicas 

como calor, congelamento, solventes orgânicos e meio ácido [12]. 

Os anticorpos IgM e IgG envolvidos nas AHIF são principalmente de dois tipos: 

fármaco-dependentes e fármaco-independentes. Os anticorpos fármaco-dependentes só 

reagem “in vitro" com os eritrócitos na presença do fármaco. Esses anticorpos podem 

reagir “in vitro" com hemácias sensibilizados com o fármaco, se esse fármaco fizer uma 

ligação covalente com a membrana da hemácia, ou quando as hemácias são expostas ao 

fármaco por meio de uma solução. Os anticorpos fármaco-independentes reagem com 

os eritrócitos "in vitro" sem a presença do fármaco, esses anticorpos têm as mesmas 

características dos autoanticorpos, os resultados hematológicos e sorológicos são 

idênticos aos encontrados nas anemias hemolíticas autoimunes quentes idiopáticas. Não 

existem testes "in vitro" para definir que um medicamento causou a AHAI, o 

diagnóstico é feito quando o medicamento é interrompido e a anemia se resolve, mas os 

testes sorológicos como o TAD podem permanecer positivos por algum tempo 

[10,13,14]. 

O primeiro caso reportado de anticorpo fármaco-depende foi o anticorpo 

estibofeno (um fármaco anti-helmíntico) em 1956 [4], e os primeiros anticorpos 

fármaco-independentes descritos foram autoanticorpos induzidos por alfa-metildopa 

(um fármaco anti-hipertensivo) em 1966 [15,16]. 

Nas anemias hemolíticas causadas por anticorpos fármaco-dependentes após a 

retirada do fármaco a hemólise desaparece e o TAD permanece positivo por duas ou três 



20 

 

semanas. Nas anemias hemolíticas causadas por anticorpos fármaco-independentes, a 

remissão hematológica ocorre em aproximadamente duas semanas após a retirada do 

fármaco e o TAD pode demorar meses para ter alterações [10].  

Atualmente, são descritos quatro mecanismos responsáveis pelas AHIF: 

formação de imunocomplexo, adsorção do fármaco, adsorção de proteína não 

imunológica (NIPA; nonimmunologic protein adsorption) e anemia hemolítica 

autoimune [17]. 

Foram descritos pacientes com anticorpos que reagem em mais de um 

mecanismo, por exemplo, autoanticorpos fármaco-independentes mais anticorpos 

fármaco-dependentes que reagem pelo método de adsorção do fármaco ou 

imunocomplexo [10,18]. 

 

1.1.1. Formação de imunocomplexo 

O mecanismo de imunocomplexo ocorre quando o fármaco e os anticorpos 

contra o fármaco (IgG ou IgM) se combinam e formam complexos imunes que são 

adsorvidos às hemácias e ativam complemento. A maioria dos fármacos que causam 

AHIF reagem por esse mecanismo, a quinidina (antiarrítmico) e a fenacetina (anti-

inflamatório não esteroidal) são protótipos de fármacos que reagem formando 

imunocomplexos. Algumas características desse mecanismo são: os pacientes 

previamente sensibilizados precisam tomar uma pequena quantidade do fármaco; como 

resultado da ativação do complemento, os pacientes apresentam hemólise intravascular 

aguda com hemoglobinemia e hemoglobinúria, podendo acarretar em falência renal; o 

TAD é positivo geralmente com C3; reações “in vitro” de aglutinação, hemólise e 

sensibilização só podem ser demonstradas incubando uma mistura do soro do paciente, 

do fármaco e das hemácias, formando o imunocomplexo [17,19,20]. 

 

1.1.2. Adsorção do fármaco 

O mecanismo de adsorção do fármaco foi utilizado para descrever os fármacos 

que se ligavam fortemente à membrana das hemácias, anticorpos contra esses fármacos 

reagem com o fármaco ligado covalentemente à hemácia. A penicilina foi o protótipo 

desse mecanismo. As características típicas das AHIF induzida pela penicilina são: os 

pacientes tinham recebido altas doses de penicilina por via intravenosa (por exemplo, 10 

milhões de unidades diariamente durante uma ou mais semanas); a hemólise 

extravascular se desenvolve entre 7 a 10 dias, a hemólise é decrescente e pode persistir 
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por várias semanas após a suspensão da penicilina; o TAD é fortemente positivo com 

soro anti-IgG e algumas vezes o C3 também pode estar presente; os testes “in vitro” do 

soro do paciente e do eluato com as hemácias tratada com o fármaco são positivos, e o 

título do anticorpo no soro é geralmente ≥ 1000 [13,17]. 

 

1.1.3. Anemia hemolítica autoimune 

O mecanismo de anemia hemolítica autoimune, previamente denominado de 

anemias hemolíticas autoimunes fármaco-independentes, ocorre quando o fármaco 

induz um autoanticorpo que reage com as hemácias normais sem a presença do fármaco, 

a reatividade é semelhante aos autoanticorpos encontrados nas anemias hemolíticas 

autoimunes a quente. O protótipo de fármaco para este mecanismo é a alfa-metildopa, 

que forma anticorpos fármaco-independentes [18]. Algumas características dos 

autoanticorpos induzidos pela alfa-metildopa são: de 10 a 36% dos pacientes 

desenvolvem TAD fortemente positivo com anti-IgG e anti-C3 após tomarem alfa-

metildopa durante 3 a 6 meses; cerca de 0,8% dos pacientes desenvolvem gradualmente 

anemia hemolítica extravascular, que se resolve após a suspensão da alfa-metildopa; o 

soro e o eluato do paciente apresentam um autoanticorpo que sorologicamente é 

indistinguível dos outros autoanticorpos quentes IgG. Um mecanismo proposto é que a 

alfa-metildopa causa uma alteração no sistema imunológico [21]. A prova de que a 

anemia hemolítica é causada pela alfa-metildopa é apenas pelas observações clínicas 

[17]. 

 

1.1.4. Adsorção de proteínas não imunológicas 

Algumas AHIF ocorrem através de um mecanismo denominado “mecanismo de 

modificação da membrana” ou “adsorção de proteínas não imunológicas”. Nestes casos, 

o TAD é positivo, mas a anemia hemolítica ocorre sem que anticorpos contra fármacos 

estejam envolvidos, os glóbulos vermelhos com modificação na membrana são 

destruídos por macrófagos no baço e no fígado. A interação do fármaco com os 

glóbulos vermelhos não envolve anticorpos induzidos por fármacos, mas a vida dos 

glóbulos vermelhos é reduzida por um mecanismo imune celular [22]. Fármacos podem 

alterar a membrana do eritrócito de modo que as proteínas (por exemplo, 

imunoglobulinas, complemento, albumina) se liguem aos eritrócitos e resultam em TAD 

positivo [23]. Isso pode envolver os eritrócitos do paciente “in vivo”, ou pode ocorrer 

“in vitro” (PAI positivo) quando o soro ou plasma do paciente é incubado com 
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hemácias revestidas com o fármaco. Este fenômeno foi observado pela primeira vez 

com a cefalotina, uma cefalosporina de primeira geração, em 1967 [24,25]. Por muitos 

anos foi considerado como um fenômeno interessante que poderia interferir nos exames 

laboratoriais, mas não tinha significância clínica, até que os inibidores de beta-

lactamase, que causam adsorção de proteínas não imunológicas, mostraram que 

poderiam causar AHIF [23,26]. Os medicamentos que podem estar envolvidos neste 

mecanismo são: cefotetano, cefaloridina, cefalotina, cisplatina, clavulanato de potássio, 

diglicoaldeído, oxaliplatina, sulbactam, suramina e tazobactam [22]. Deve-se suspeitar 

de adsorção de proteínas não imunológicas quando o soro ou plasma do paciente 

reagem contra hemácias tratadas com o fármaco, mas o eluato do paciente não é reativo 

com as hemácias tratadas com o fármaco, pois os níveis de proteína no eluato 

geralmente são muito baixos [17]. 

 

1.1.5. Anticorpos contra fármacos em indivíduos saudáveis 

Sabe-se, há muitos anos, que humanos saudáveis podem ter anticorpos contra 

fármacos em seu plasma ou soro. Anticorpos de baixa densidade, frequentemente IgM, 

contra penicilina foram detectados em doadores de sangue (5%) [22]. Em 2008, 

Garratty and Arndt relataram que 91% dos soros dos doadores de sangue e 49% dos 

soros de pacientes aleatórios, continham anticorpos reativos contra hemácias 

sensibilizadas com piperacilina [27]. Os autores determinaram que os anticorpos contra 

piperacilina (ao contrário dos anticorpos contra as outras penicilinas) reagem fortemente 

quando a solução do fármaco era adicionada ao soro dos indivíduos [27]. Outros 

anticorpos contra fármacos foram detectados em indivíduos saudáveis e em doentes sem 

AHIF, como oxaliplatina, cisplatina e meropenem [28]. 

Não se sabe por que alguns anticorpos contra fármacos são encontrados em 

doadores saudáveis ou porque aparecem mais frequentemente do que em pacientes 

aleatórios. Por exemplo, foi descrito que 91% de doadores e apenas 49% de pacientes 

aleatórios tem anticorpos contra piperacilina [27], 16% dos doadores e apenas 4% dos 

pacientes têm anticorpos contra oxaliplatina [28]. Foi sugerido que fatores ambientais 

podem ser responsáveis pela produção de anticorpos. Por exemplo, conversores 

catalíticos de automóveis liberam platina para a atmosfera e podem explicar a produção 

de anticorpos contra medicamentos que pertencem à família platina (oxaliplatina, 

carboplatina e cisplatina) [22]. Outro conceito que explica a produção de anticorpos 

contra antibióticos em indivíduos sem AHIF é que, nos Estados Unidos, os antibióticos 
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são rotineiramente utilizados na alimentação de gado e galinhas, com isso, estamos 

rotineiramente expostos a fármacos como cefalosporinas e penicilinas [18,27]. Muitos 

países da Europa proibiram esta prática principalmente para prevenir problemas de 

resistência ao tratamento de muitos organismos [22]. 

Conforme descrito por vários autores, o uso de antibióticos que potencialmente 

podem causar AHIF em ração animal, tanques de piscicultura, berçários de criação de 

suínos, tratamento de mastite em bovinos, podem levar ao aparecimento de anticorpos 

contra fármacos em indivíduos sadios. Os indivíduos previamente sensibilizados 

apresentam maior risco de desenvolvimento de AHIF grave na ocasião de uma segunda 

exposição ao fármaco durante um tratamento medicamentoso [13,29,30]. O controle de 

fármacos utilizados na pecuária, como profilaxia ou tratamento de animais, tem um 

controle de resíduos incipiente no Brasil. Foram identificados resíduos de antibiótico 

beta-lactâmicos em leite comercializados no Brasil e presença de resíduo de antibióticos 

em carnes [23]. 

Foi relatada a presença de platinum no solo e também no ar (poluição), como 

subproduto de conversores catalíticos de automóveis e produtos farmacêuticos, 

contaminando a água e a cadeia alimentar, o platinum é utilizado como quimioterápico, 

a oxaliplatina no tratamento de neoplasias [28]. 

Lenger realizou um estudo e identificou soros de doadores e pacientes que 

reagem com hemácias revestidas com antibióticos beta-lactâmicos (por exemplo, 

penicilina, cefotetano, piperacilina). Isso sugere que todos nós estamos expostos à beta-

lactâmicos ou produtos químicos relacionados no nosso meio ambiente [27]. 

Pequenas quantidades de fármacos também podem ser detectadas na água de 

torneira porque os medicamentos podem ser descartados pelo dreno ou esgoto ou 

excretados na urina dos pacientes e, infelizmente, o tratamento da água não remove 

resíduos de fármacos [27]. 

Ainda podem existir outras fontes ambientais e todos nós podemos estar 

expostos a fármacos por décadas sem saber disso. A presença de anticorpos contra 

fármacos em doadores normais e pacientes aleatórios é uma razão pela qual é 

importante testar soros normais como controle ao testar hemácias tratadas com fármacos 

[27].  
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1.2. Respostas imunes aos fármacos 

Para ser imunogênica, a substância química geralmente deve ter peso molecular 

superior a 1.000 kDa, preferencialmente maior que 10.000 kDa. Os fármacos têm pesos 

moleculares inferiores a 1.000 kDa e são considerados "haptenos", que são antigênicos, 

mas não imunogênicos, ao menos que conjugados com uma grande molécula 

transportadora (geralmente uma proteína). Para provocar uma resposta imune o hapteno 

precisa formar ligações covalentes estáveis com uma proteína. Esses conjugados podem 

provocar uma resposta imune composta por anticorpos contra o fármaco [31,32,33]. 

Alguns fármacos como, por exemplo, a maioria das penicilinas e cefalosporinas, são 

capazes de se ligar covalentemente às proteínas nas membranas dos eritrócitos 

formando glóbulos vermelhos revestidos, por exemplo, pela penicilina, com isso, é 

possível a detecção desses anticorpos "in vitro". Muitos medicamentos, especialmente 

aqueles que provocam hemólise intravascular aguda, como a ceftriaxona, têm uma baixa 

afinidade a proteínas e não se ligam covalentemente aos eritrócitos, assim não é possível 

sensibilizar os eritrócitos pelo fármaco "in vitro", pois o fármaco é facilmente removido 

da membrana da hemácia no processo de lavagem. Tais fármacos podem ligar-se 

fracamente aos eritrócitos e as plaquetas "in vivo", proporcionado a formação de novos 

epítopos que podem induzir uma resposta imune. Desta forma, pensa-se que 

independente da habilidade de formar ligações covalentes, muitos fármacos podem se 

ligar, embora fracamente, aos eritrócitos e as plaquetas. Além disso, os anticorpos 

podem ser dirigidos aos metabólitos do fármaco, e podem, ou não, reagir com o fármaco 

[34,35]. Isso é importante na investigação sorológica de anticorpos induzidos por 

fármacos. Se resultados negativos são obtidos por métodos sorológicos de rotina, mas a 

história clínica é convincente, é importante realizar testes para identificação de 

anticorpos contra metabólitos do fármaco. A urina é uma boa fonte de metabólitos e 

pode ser obtida de um paciente ou de um voluntário que está recebendo o fármaco [10].  

 

1.3. Histórico clínico de pacientes com anemia hemolítica induzida por 

fármaco 

A história clínica do paciente é crucial quando se avalia uma suspeita de anemia 

hemolítica imune induzida por fármacos. Qualquer medicação recebida nas últimas duas 

semanas ou no momento da hemólise aguda deve ser considerada [11,36]. 

Os fármacos mais comuns relacionados à AHIF, de acordo com George 

Garratty, nos últimos 32 anos de estudos do seu laboratório, são os antimicrobianos, 
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como o cefotetano (53%), ceftriaxona (16%), piperacilina (9%), e os inibidores de beta-

lactamase (5%). O fármaco mais comumente associado à anemia hemolítica fatal foi o 

cefotetano (8%), seguido pela ceftriaxona (6%), principalmente em crianças. O fármaco 

mais comum nas últimas duas décadas, que produz anticorpos fármaco-independentes e 

AHAI é a fludarabina [7,10]. 

Atualmente, cerca de 130 fármacos estão associados com AHIF, sendo que a 

maioria dos fármacos está associada à AHIF por mecanismo de imunocomplexo ou 

adsorção do fármaco, ambos os mecanismos causados por anticorpos fármaco-

dependentes (Tabela 1A). Alguns fármacos estão associados com AHIF através de 

formação de anticorpos fármaco-independentes, ou autoanticorpos, que causam anemia 

hemolítica imune (Tabela 1B), e outros fármacos estão associados com AHIF através do 

mecanismo de adsorção de proteínas não imunológicas (Tabela 1C) [22]. 

 

Tabela 1A. Fármacos associados com anemia hemolítica induzida por fármaco por mecanismo de 

imunocomplexo ou adsorção do fármaco por anticorpos fármaco-dependentes. 

Fármaco Fármaco Fármaco Fármaco Fármaco 
Acetaminofeno2 Cefalotina1 Estreptomicina1 Levofloxacina1 Quinidina24 

Aciclovir3 Cloranfenicol16 Fenitoina23, 24 Melphalan11 Quinina1 

Amoxicilina1 Clorpromazina13, 22 Fenoprofeno2 6-mercaptopurina11 Ranitidina15 

AnfotericinaB1 Clorpropamide14 Fluconazol18 Metadona5 Rifampicina16 

Ampicilina1 Cimetidina15 Fluorouracil11 Metotrexato11, 21 Sulfassalazina7 

Aspirina5, 6,7 Ciprofloxacina16 Furosemida8 Napronexo7, 5,6 Teicoplanina1 

Butizide8, 9 Cisplatina11 Hidralazina9 Nitrofurantoina16 Teniposide11 

Carboplatina11 Ciclosporina17 Hidroclorotiazida8 Norflorxacina1 Tetraciclina1 

Cefazolina1 Clorfeniramina4 Hidrocortisona19 Oxaliplatina11 Tiopental27 

Cefixima1 Diclofenaco2 Ibuprofeno2 Penicilina G1 Ticarcilina1 

Cefotetano1 Dipirona2 Imantinibe11 Piperacilina1 Tolbutamida14 

Ceftazidima1 Eritromicina1 Insulina14 Probenecida25 Trianterene8 

Ceftriaxona1 Estibofeno1 Iomeprol20 Pirazinamida16 Trimetoprima16 

Cefalexina1 Estreptoquinase26 Izoniazida1 Pirimetamina1 Vancomicina16 
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Tabela 1B. Fármacos associados com anemia hemolítica induzida por fármaco por mecanismo de 

anemia hemolítica autoimune por anticorpos fármaco-independentes. 

Fármaco Fármaco Fármaco Fármaco Fármaco 

Ácido 

mefenâmico2 

Captopril9 Chaparral34 Interleucina11 Metildopa9 

Ácido Nalidíxico16 Cetoconazol18 

 

Fenfluramina28 Lenalidomida29 Procainamida24 

Alemtuzumabe11, 

17 

Cimetidina15 Fludarabina11 Levodopa30 Rituximabe11 

Bendamustina11 Cladribina11 

 

Interferon11, 3 Mesantoína23 Tracolimo17 

 
Tabela 1C. Fármacos associados com anemia hemolítica induzida por fármaco por mecanismo de 

adsorção de proteínas não imunológicas. 

Fármaco Fármaco Fármaco Fármaco Fármaco 

Cefotetano1  Cefalotina1 Clavulanato31 Oxaliplatina11 Suramina32, 33 

Cefaloridina1 Cisplatina11 Diglicoaldeído11 Sulbactam31 Tazobactam31 

A classe dos fármacos é indicada por um símbolo numérico. 1: Antimicrobiano; 2: Anti-inflamatório não 

esteroidal, 3: Antiviral; 4: Anti-histamínico; 5: Analgésico; 6: Antipirético, 7: Anti-inflamatório, 8: 

Diurético, 9: Anti-hipertensivo, 10: Antitiroidiano. 11: Antineoplásico, 12: Sedativo, hipnótico, 13: 

Antiemético, 14: Antidiabético, 15: Antiulcerativo, 16: Antibacteriano, 17: Imunossupressor, 18: 

Antifúngico, 19: Corticosteroide, 20: Meio radiopaque, 21: Antirreumático, 22: Antipsicótico, 23: 

Anticonvulsivante, 24: Antiarrítmico, 25: Uricosúrico, 26: Trombolítico, 27: Anestésico, 28: Anoréxico, 

29: Imunomodulatório, 30: Antiparkinsoniano, 31: Inibidor beta-lactâmico, 32: Anti-helmíntico, 33: 

Antiprotozoário, 34: Erva. 

 

O curso da terapia deve ser cuidadosamente avaliado. Prescrição, comprimidos e 

fórmulas intravenosas dos fármacos têm sido implicados e devem ser considerados 

suspeitas em uma análise inicial da história medicamentosa do paciente. Posologias e 

horários das medicações também devem ser avaliados. No caso dos anti-inflamatórios 

não esteroidais a hemólise ocorre após o paciente ser re-exposto ao fármaco mesmo 

com uma pequena dose. A segunda e a terceira geração das cefalosporinas podem 

induzir uma resposta imune após a exposição a altas doses intravenosas. É muito raro 

ver um fármaco utilizado cronicamente causar AHIF [11].  

A identificação do medicamento que está causando a anemia hemolítica e a 

interrupção do uso é a primeira abordagem terapêutica para a AHIF. Não é fácil 

identificar precisamente as interações do fármaco "in vitro". Laboratórios especializados 

nesta área são imprescindíveis para confirmar o diagnóstico. A equipe médica deve 

estar atenta e alertar seus pacientes que uma nova exposição ao fármaco pode causar um 

aumento da hemólise, que pode ser fatal [10,11,13]. 

As informações sobre o paciente desempenham um papel fundamental nos 

aspectos clínicos e sorológicos. A grande maioria dos pacientes não é informada sobre 

os sintomas de hemólise e quais fármacos podem, embora raramente, resultar em 

hemólise. O quadro clínico da AHIF é extremamente variável e os pacientes afetados 
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geralmente são incapazes de reconhecer uma relação entre os fármacos e os sintomas 

secundários de hemólise, ou seja, taquicardia ou dispneia causada por anemia, dor 

abdominal, dor lombar e urina vermelha (hemoglobinúria) causada pela hemólise 

intravascular. Muitos médicos não estão familiarizados com AHIF, eles não sabem que 

as manifestações clínicas são variáveis. Além disso, persiste uma falta de conhecimento 

do ponto de vista clínico ou sorológico sobre a diferença entre a AHIF por 

autoanticorpos isolados e induzidos por anticorpos fármaco-dependentes. Semelhante à 

situação clínica, muitos sorologistas não estão bem informados sobre todos os aspectos 

sorológicos e clínicos da AHIF. Isso torna o teste e a interpretação correta dos achados 

sorológicos muitas vezes impossível. Ainda não existem testes padronizados ou 

diretrizes para confirmar os achados sorológicos nos casos de AHIF. Estas deficiências 

representam riscos e armadilhas que conduzem a resultados falso-positivos e falso-

negativos [10]. 

É amplamente desconhecido que a administração do fármaco não resulta em 

imunização primária significativa nos primeiros cinco dias se o paciente não tiver 

recebido previamente o medicamento. Posteriormente, a reação imune pode ocorrer em 

qualquer momento durante a administração contínua ou intermitente ou após a 

reexposição do fármaco causador [37].  

A investigação da AHIF é realizada por técnicas padronizadas por alguns autores 

com grande experiência nesta área, como Judd e colaboradores [40], Garratty, Arndt e 

Leger [14] e Salama e colaboradores [39]. O soro e o eluato dos pacientes devem ser 

testados com hemácias sensibilizadas com o fármaco e testados com o fármaco presente 

na solução. Segundo Garratty, mais fármacos reagem quando testados com o fármaco 

presente na solução do que quando o teste é realizado com as hemácias sensibilizadas 

com o fármaco [22].  

O teste da hemaglutinação em gel é uma técnica confiável que permite a 

detecção de anticorpos. A solução de hemácias e o soro a serem testados são 

dispensados na parte superior do microtubo contendo o gel, após a incubação, os 

microtubos são centrifugados e as hemácias são separadas da suspensão, enquanto as 

células aglutinadas ficam presas no gel (reação positiva), as células livres são 

comprimidas no fundo do microtubo (reação negativa) [38]. O teste em gel pode ser útil 

na detecção de anticorpos com baixa afinidade, como os anticorpos relacionados aos 

fármacos que não se ligam firmemente às hemácias. Com esse propósito, uma grande 
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quantidade de anticorpos fármaco-dependentes relacionados a diferentes fármacos 

foram sistematicamente estudados com essa técnica [39].  

 

1.4. Justificativa 

Anemias hemolíticas induzidas por fármaco são raras, mas apresentam alta 

morbidade e mortalidade. A dificuldade na padronização e disponibilização de testes 

imunohematológicos para a investigação de anticorpos dirigidos contra fármaco é um 

fator limitante para a confirmação diagnóstica em pacientes com quadro clínico e 

laboratorial de anemia hemolítica imune adquirida. A investigação de anticorpos contra 

fármacos em indivíduos sadios, tem o potencial de auxiliar na padronização de testes 

laboratoriais e o potencial de identificar indivíduos sadios com risco de desenvolver 

AHIF na ocasião de uma nova exposição ao fármaco que induziu a formação do 

anticorpo. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Geral 

Padronizar testes imunohematológicos para a detecção de anticorpos dirigidos 

contra fármaco-dependentes. 

 

2.2. Específicos 

- Padronizar testes imunohematológicos para detecção de anticorpos fármaco-

dependentes dirigidos contra fármacos específicos. 

- Investigar a presença de anticorpos fármaco-dependentes anti-cefalexina, anti-

rifampicina e anti-diclofenaco de sódio em doadores de sangue. 

-Investigar a presença de anticorpos contra fármaco-dependentes em pacientes 

com suspeita de anemia hemolítica imune induzida por fármaco. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1. Casuística 

 

3.1.1. Aspectos Éticos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade 

de Ciências Médicas da Unicamp, parecer Nº 850.067 (Anexo 1) e todos os 

participantes do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo 2). 

 

3.1.2. Doadores de sangue 

Foram incluídos 162 doadores de sangue voluntários do Hemocentro de 

Campinas. Amostras remanescentes de sangue periférico coletadas em EDTA para 

rotina de testes imunohematológicos do doador de sangue foram também utilizadas para 

os testes imunohematológicos destinados a este projeto de pesquisa. Amostras foram 

coletadas de todos os doadores que consentiram em participar do estudo, no período de 

22/11/2014 a 16/04/2015. Na ocasião da coleta da amostra, os doadores de sangue 

responderam a um questionário clínico para coleta de dados demográficos e históricos 

de uso de fármacos, incluindo antibióticos, anti-inflamatórios, e hábitos alimentares 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Questionário clínico aplicado aos doadores de sangue. 

Pergunta clínica Respostas 

Já teve infecção urinária?  Sim/Não 

Lembra qual medicamento tomou?  

Já teve infecção do trato respiratório? Sinusite? Pneumonia? Sim/Não 

Lembra qual medicamento tomou?  

Já precisou tomar anti-inflamatórios? Sim/Não 

Lembra qual medicamento tomou?  

Come peixe com frequência?  Sim/Não 

Quantas vezes por semana?  

Come frango com frequência? Sim/Não 

Quantas vezes por semana?  

 

Os plasmas dos doadores de sangue foram testados para detecção de anticorpos 

anti-cefalexina, anti-rifampicina e anti-diclofenaco de sódio, esses medicamentos foram 

selecionados, a critério do investigador, por serem amplamente utilizados pela 

comunidade e serem fornecidos no sistema único de saúde brasileiro. 
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Adicionalmente, foi incluído um doador de plaquetas colhidas por aférese que 

apresentou TAD positivo na avaliação imunohematológica de rotina. 

Em nossos estudos, seguimos a padronização feita por Judd e colaboradores [40] 

para os testes em tubo, e seguimos os métodos padronizados por Salama e 

colaboradores [39] para os testes em gel. 

 

3.1.3. Pacientes com anemia hemolítica imune 

Oito pacientes com suspeita clínica e laboratorial de AHIF, cujas amostras para 

investigação de testes imunohematológicos de rotina foram encaminhadas para o 

Laboratório de Imunohematologia Eritrocitária Especializada do Hemocentro de 

Campinas, foram incluídos no estudo. As amostras foram coletadas no período de 

01/10/2014 a 18/07/2017. Todos os pacientes apresentavam evidencias clínicas e 

laboratoriais de hemólise (redução dos valores da hemoglobina e aumento da contagem 

de reticulócitos com aumento da lactato desidrogenase e/ou de bilirrubina indireta e/ou 

redução da haptoglobina) de início recente. A suspeita sorológica de AHIF era indicada 

pelo médico responsável pelo Laboratório de Imunohematologia Eritrocitária 

Especializada do Hemocentro de Campinas, a partir de resultados de TAD positivo e 

eluato negativo, ou TAD e eluato negativos. A suspeita clínica era discutida com o 

médico responsável pelo paciente, o qual informava a história dos medicamentos 

prescritos ao paciente no período de duas semanas prévias ou até o momento em que a 

hemólise aguda foi constatada. 

 

Idade, diagnóstico e fármacos prescritos aos pacientes incluídos no estudo estão 

descritos na Tabela 3. 

Tabela 3. Pacientes com suspeita de anemia hemolítica induzida por fármaco. 

Paciente Idade Diagnóstico Fármacos testados 

1 261 Lúpus eritematoso sistêmico Hidralazina e cloroquina 

2 291 Carcinoma gástrico Cloridrato de cefepima 

3 361 Doença de Graves  Tiomazol 

4 571 Leucemia linfoide crônica Fludarabina 

5 751 Doença pulmonar obstrutiva crônica Furosemida e fluconazol 

6 851 Doença diverticular do cólon Ceftriaxona 

7 122 Sífilis congênita Penicilina 

8 181 Fibrose Cística Ceftazidima 

A idade é indicada em anos (1) ou dias (2). 
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3.2. Métodos 

 

3.2.1. Preparação dos fármacos utilizados para os testes 

Os fármacos utilizados para os testes de identificação de anticorpos contra 

fármacos foram: cefalexina, rifampicina, diclofenaco de sódio, hidralazina, cloroquina, 

cloridrato de cefepima, tiomazol, fludarabina, furosemida, fluconazol, ceftriaxona, 

penicilina, valsartana e ceftazidima. 

Todos os fármacos foram preparados e testados para detecção de anticorpos 

fármaco-dependentes em que o fármaco se liga covalentemente à membrana da hemácia 

(solução do fármaco 40 mg/mL) e para a detecção de anticorpos fármaco-dependentes 

que reagem na presença do fármaco em solução (fármaco em solução 1mg/mL). 

A preparação do fármaco variou de acordo com a formulação do medicamento 

estudado. As formulações em comprimidos foram trituradas utilizando um gral com 

pistilo, a cápsula teve seu selo de vedação rompido e o conteúdo foi despejado em um 

béquer pequeno, as formulações em pó já estavam prontas para a pesagem. 

Em todos os testes, um soro com pesquisa de anticorpos irregulares negativo foi 

utilizado como controle negativo. Para os testes em que a hemácia foi sensibilizada com 

o fármaco, uma alíquota da hemácia não tratada foi separada e utilizada como controle 

negativo. 

 

3.2.2. Detecção de anticorpos fármaco-dependentes que reagem na presença 

do fármaco ligado covalentemente à membrana da hemácia em doadores de 

sangue 

O primeiro fármaco testado em doadores de sangue foi a cefalexina, na forma de 

cápsula. Quinhentos miligramas do fármaco foram diluídos em 12,5 mL de tampão PBS 

pH 7.3 e essa solução foi incubada a 37°C por 30 minutos sob agitação vigorosa para 

uma melhor solubilização. Após a incubação, a solução foi centrifugada a 1370g por 5 

minutos, 7,5 mL do sobrenadante foram incubados com 0,5 mL de hemácias do grupo 

sanguíneo “O”, fenótipo rr, à temperatura ambiente por 1 hora. Após a incubação, as 

hemácias foram lavadas 3 vezes com soro fisiológico 0,9%, e ressuspendidas em 

diluente de baixa força iônica na concentração de 0,8 a 1%. Cinquenta microlitros das 

hemácias sensibilizadas com a cefalexina foram pipetadas em cada microtubo do gel 

Liss Coombs (Diamed ®, Minas Gerais, Brasil) e 25 µL do plasma dos 162 doadores de 
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sangue selecionados foram adicionados às hemácias. O cartão Liss Coombs foi 

incubado a 37°C por 15 minutos e centrifugado a 1370g por 10 minutos. 

O comprimido de rifampicina foi triturado utilizando-se um gral com pistilo 

(Figura 1). Trezentos miligramas de rifampicina foram diluídos em 7,5 mL de tampão 

PBS pH 7.3, a solução a 40 mg/mL foi incubada a 37°C durante 30 minutos sob 

agitação vigorosa. Após a incubação, a solução foi centrifugada a 1370 g por 5 minutos 

e 7,5 mL do sobrenadante foram incubados com 0,5 mL de hemácias do grupo 

sanguíneo “O”, fenótipo rr, à temperatura ambiente por 1 hora. Após a incubação, as 

hemácias foram lavadas 3 vezes com soro fisiológico 0,9%. Após a lavagem, as 

hemácias foram ressuspendidas em diluente de baixa força iônica na concentração de 

0,8 a 1%. Cinquenta microlitros das hemácias sensibilizadas com a rifampicina foram 

pipetadas em cada microtubo do gel Liss Coombs (Diamed ®) e 25 µL do plasma dos 

162 doadores de sangue selecionados foram adicionados às hemácias. O cartão Liss 

Coombs (Diamed ®) foi incubado a 37°C por 15 minutos e centrifugado a 1370 g por 

10 minutos. 

 
 

 
 Figura 1: Trituração do comprimido de rifampicina utilizando gral e pistilo. 

 

3.2.3. Detecção de anticorpos fármaco-dependentes que reagem na presença 

do fármaco em solução em doadores de sangue 

O conteúdo da cápsula de cefalexina foi dissolvido em solução de PBS pH 7.3 

na concentração de 1 mg/mL. Uma hemácia do grupo sanguíneo “O”, fenótipo rr, foi 

diluída em meio de baixa força iônica na concentração de 0,8 a 1%. Cinquenta µL das 

hemácias foram pipetados em cada microtubo do gel Liss Coombs, em que foram 
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adicionados 25 µL do fármaco em suspensão 1mg/mL e 25 µL do plasma dos 162 

doadores de sangue selecionados. Esses cartões foram incubados a 37°C por 15 minutos 

e centrifugados a 1370 g por 10 minutos. 

O comprimido de rifampicina foi triturado e dissolvido em solução de PBS pH 

7.3 na concentração de 1 mg/mL. Preparamos hemácias do grupo sanguíneo “O”, 

fenótipo rr, em meio de baixa força iônica na concentração de 0,8 a 1%. Cinquenta µL 

das hemácias foram pipetados em cada microtubo do gel Liss Coombs, em que foram 

adicionados 25 µL do fármaco em suspensão 1 mg/mL e 25 µL do plasma dos 162 

doadores de sangue selecionados. Os cartões foram incubados a 37°C por 15 minutos e 

centrifugados a 1370 g por 10 minutos. 

Formulações de diclofenaco de sódio em cápsula e em comprimido foram 

utilizadas. As cápsulas foram abertas para utilização do pó e os comprimidos foram 

triturados em gral com ajuda de pistilo. Cem mililitros de tampão PBS pH 7.3 foram 

adicionados em 100 mg de diclofenaco de sódio, a solução foi incubada a 37°C por 30 

minutos sob agitação vigorosa e centrifugada a 1370 g por 5 minutos e o sobrenadante 

na concentração de 1 mg/mL foi reservado para utilização no teste. Hemácias do grupo 

sanguíneo “O”, fenótipo rr, foram diluídas em meio de baixa força iônica na 

concentração de 0,8 a 1%. Cinquenta microlitros das hemácias foram pipetados em cada 

microtubo do gel Liss Coombs (Diamed ®), em que foram adicionados 25 µl do 

sobrenadante correspondente ao fármaco em suspensão 1 mg/mL e 25 µL do plasma de 

50 doadores de sangue. Os cartões foram incubados a 37°C por 15 minutos e 

centrifugados a 1370 g por 10 minutos.  

 

3.2.4. Testes com amostras de pacientes com suspeita de anemia hemolítica 

induzida por fármacos 

Os oito pacientes incluídos no estudo foram submetidos aos testes 

imunohematológicos de rotina do Laboratório de Imunohematologia Eritrocitária 

Especializada do Hemocentro de Campinas. Os testes de rotina incluem a tipagem 

sanguínea ABO e Rh(D), o TAD poliespecífico e o PAI; os casos com TAD 

poliespecíficos positivos foram submetidos ao TAD monoespecífico e eluato. 

Adicionalmente, as amostras foram submetidas aos testes com os fármacos que foram 

prescritos aos pacientes no período de duas semanas prévias ou até o momento em que a 

hemólise aguda foi constatada.  



37 

 

As amostras dos pacientes foram submetidas aos testes para detecção de 

anticorpos fármaco-dependentes que reagem na presença do fármaco ligado 

covalentemente à membrana da hemácia e aos testes para detecção de anticorpos 

fármaco-dependentes que reagem na presença do fármaco em solução, de acordo com as 

técnicas descritas para a pesquisa de anticorpos contra fármacos realizadas para os 

doadores de sangue. Adicionalmente, as amostras dos pacientes foram submetidas a 

testes para pesquisa de anticorpos contra fármacos em tubo. 

 

3.2.5 Técnica em tubo para detecção de anticorpos fármaco-dependentes 

que reagem na presença do fármaco em solução ou se ligam covalentemente 

a membrana das hemácias em amostras de pacientes 

Para detecções de anticorpos fármaco-dependentes que reagem na presença do 

fármaco em solução, os fármacos hidralazina, cloroquina, cloridrato de cefepima, 

tiomazol, fludarabina, furosemida, fluconazol, ceftriaxona, penicilina, valsartana e 

ceftazidima foram diluídos em tampão PBS pH 7.3 até a concentração final de 1mg/mL, 

duas gotas do soro/plasma e/ou eluato do paciente, duas gotas da solução do fármaco (1 

mg/mL) e uma gota das hemácias (“O”, rr, submetida a 3 lavagens com salina) e 

diluídas na concentração de 3% a 5% foram adicionadas ao tubo.  

Para detecção de anticorpos que se ligam covalentemente à membrana das 

hemácias em pacientes, os fármacos hidralazina, cloroquina, cloridrato de cefepima, 

tiomazol, fludarabina, furosemida, fluconazol, ceftriaxona, penicilina, valsartana e 

ceftazidima foram diluídos em tampão PBS pH 7.3 até a concentração final de 40 

mg/mL. Essa solução foi incubada a 37°C por 30 minutos sob agitação vigorosa, após a 

incubação, a solução foi centrifugada a 1370 g por 5 minutos, 7,5 mL do sobrenadante 

foram incubados com 0,5 mL de hemácias do grupo sanguíneo “O”, fenótipo rr, à 

temperatura ambiente por 1 hora. Após a sensibilização das hemácias com o fármaco, as 

hemácias foram lavadas 3 vezes com salina e diluídas de 3% a 5% em soro fisiológico 

0,9%. Duas gotas do soro do paciente e/ou eluato e uma gota das hemácias tratadas com 

o fármaco foram adicionadas ao tubo. Duas gotas do soro do paciente e/ou eluato e uma 

gota das hemácias não tratada com o fármaco foram adicionadas ao tubo de controle 

negativo. 

A seguir, para ambas as situações, os mesmos passos foram seguidos. Um 

controle negativo com um soro que apresentava pesquisa de anticorpos irregulares 

negativo foi utilizado. Idealmente, o teste requisita a utilização de um controle positivo 
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com um soro que contenha anticorpo fármaco-dependente conhecido. Entretanto, 

conforme mencionado na introdução, não dispomos deste controle, e esta limitação é 

uma das justificativas para a realização desse trabalho. 

Para detecção de anticorpos fármaco-dependentes, os tubos foram incubados à 

temperatura ambiente por 15 minutos para detecção de anticorpos fármaco-dependentes 

da classe IgM, centrifugados por 15 segundos a 1370 g e submetidos à análise 

macroscópica da aglutinação. Subsequentemente, os tubos foram incubados à 37ºC por 

uma hora, centrifugados por 15 segundos a 1370 g e submetidos à análise macroscópica 

de aglutinação. O material foi submetido a 3 lavagens com salina, o sobrenadante da 

última lavagem foi decantado completamente e duas gotas do reagente antiglobulina 

humana poliespecífica (AGH) foram adicionadas. Os tubos foram homogeneizados, 

centrifugados por 15 segundos a 1370 g e submetidos à análise macroscópica da 

aglutinação. Aos tubos com resultados negativos, uma gota do reagente de hemácias 

sensibilizadas com IgG foi adicionada, o tubo foi homogeneizado e centrifugado por 15 

segundos a 1370 g e submetido à análise macroscópica de aglutinação. Os controles 

negativos foram incubados juntamente com o tubo teste. 

Os medicamentos e as formulações utilizadas nos testes para detecção de 

anticorpos fármaco-dependentes estão descritos na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Formulações dos medicamentos utilizados nos testes.  

Fármacos testados Formulações 

Cefalexina Cápsula (Furp) 

Rifampicina Comprimido (Lqflex) 

Diclofenaco de sódio Comprimido (Voltaren®) e cápsula (Artren®) 

Hidralazina Drágea (Apresolina®) 

Cloroquina Comprimido (Cristália) 

Cloridrato de cefepima Pó injetável (ABL) 

Tiomazol Comprimido (Biolab) 

Fludarabina Pó injetável (Fludalibbs®) 

Furosemida  Comprimido (Lasix®) 

Fluconazol Cápsula (Prati-Donaduzzi) 

Ceftriaxona Pó injetável (Triaxton®) 

Penicilina Pó injetável (Penkaron®) 

Ceftazidima Pó injetável (Aurobindo) 

Valsartana Comprimido (Diovan®) 
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4. Resultados 

 

4.1. Dados demográficos dos doadores de sangue  

Foram incluídos neste estudo 162 doadores de sangue da região de Campinas, 94 

masculinos, 68 femininos, mediana de idade=37, mínimo=18 – máximo=66.  

Cento e quarenta e oito doadores de sangue responderam ao questionário clínico 

(Tabela 2). Cinquenta e seis informaram que já haviam apresentado infecções de urina 

tratadas com um dos antibióticos: ciprofloxacina, cloridrato de fenazopiridina, 

cefalexina, norfloxacino, fosfomicina ou macrodantina; 58 relataram que já tiveram 

infecções do trato respiratório tratadas com um dos antibióticos: amoxicilina, 

azitromicina, benzilpenicilina e penicilina. Esses foram os antibióticos relatados pelos 

doadores de sangue que recordavam o medicamento utilizado nas infecções. O uso de 

anti-inflamatórios foi relatado por 115 doadores. Dentre todos os medicamentos citados 

pelos doadores, o diclofenaco de sódio foi o mais mencionado, seguido pelo 

cetoprofeno nimesulida, amoxicilina, ciprofloxacino, cloridrato de fenazopiridina, 

ibuprofeno, azitromicina, cefalexina, norfloxacino, cloridrato de fexofenadina, 

benzilpenicilina, penicilina, fosfomicina, macrodantina, loratadina e refecoxib (Figura 

2). 

 

Figura 2: Medicamentos citados no questionário clínico aplicado aos doadores de sangue. Os nomes dos 

medicamentos estão relacionados no eixo X e o número de doadores que citaram os medicamentos está 

relacionado no eixo Y e ilustrado em cada barra. As barras indicam a quantidade de vezes que os 

medicamentos foram citados pelos 148 doadores de sangue que responderam o questionário clínico. 
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Sessenta e três doadores informaram ingerir peixe, 1 vez por semana (n=31), 

duas vezes por semana (n=25), três vezes por semana (n=4) e seis vezes por semana 

(n=6). Os outros 85 doadores relataram não comer peixe com frequência. 

Em relação à ingestão de frango, 132 doadores relataram comer frango com 

frequência; uma vez por semana (n=22), duas vezes por semana (n=53), três vezes por 

semana (n=35), quatro vezes por semana (n=6), cinco vezes por semana (n=5), seis 

vezes por semana (n=3) sete vezes por semana (n=7). Os outros 16 doadores 

informaram não comer frango com frequência. 

Foi incluído no estudo um doador de plaquetas colhidas por aférese, masculino, 

62 anos, que fazia uso regular de valsartana para tratamento de hipertensão arterial 

sistêmica, e que apresentava TAD positivo nos testes de triagem de doador de sangue. 

 

4.2. Investigação da presença de anticorpos dirigidos contra cefalexina e 

rifampicina em doadores de sangue 

Investigamos a presença de anticorpos fármaco-dependentes que reagem na 

presença do fármaco ligado covalentemente à membrana da hemácia e a presença de 

anticorpos fármaco-dependentes que reagem na presença do fármaco em solução. 

Os testes imunohematológicos para detecção de anticorpos contra a cefalexina 

nos 162 doadores de sangue apresentaram resultados negativos para ambas as técnicas. 

Em uma das técnicas, a hemácia era sensibilizada com o fármaco, de forma que a 

fármaco se ligava covalentemente a membrana do eritrócito (concentração do fármaco 

40mg/ml). Alternativamente, o fármaco era adicionado na reação na forma de solução 

1mg/mL (Figura 3). 
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Figura 3: Testes realizados com plasmas de doadores de sangue no cartão gel Liss Coombs (Diamed ®) 

para detecção da presença do anticorpo anti-cefalexina. No cartão à esquerda, as hemácias foram 

sensibilizadas previamente com a cefalexina na concentração de 40 mg/ml. Em cada microtubo foram 

adicionados, 50 µL das hemácias sensibilizadas, ressuspensas na concentração de 0,8 a 1% e 25 µL do 

plasma do doador de sangue. No cartão à direita, o fármaco foi adicionado em solução 1 mg/ml. Em cada 

microtubo foram adicionados 50 µL das hemácias “O” na concentração de 0,8 a 1%, 25 µL da solução do 

fármaco a 1mg/mL e 25 µL do plasma do doador de sangue. Nestes cartões estão demonstrados testes de 

seis doadores de sangue numerados de 74 a 79. A presença da hemácia no fundo de cada microtubo indica 

resultado negativo, sem presença de anticorpo contra cefalexina. 

 

Os testes imunohematológicos para detecção de anticorpos contra a rifampicina 

nos 162 doadores de sangue apresentaram resultados negativos para a técnica em que as 

hemácias eram sensibilizadas com o fármaco, e para a técnica em que o fármaco era 

adicionado na reação na forma de solução 1mg/mL (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Testes realizados com plasmas de doadores de sangue no cartão gel Liss Coombs (Diamed ®) 

para detecção da presença do anticorpo anti-rifampicina, quando o fármaco foi adicionado à solução. Em 

cada microtubo do cartão foi adicionado 50 µL da hemácia “O” na concentração de 0,8 a 1%, 25 µL da 

solução do fármaco a 1mg/mL e 25 µL do plasma do doador de sangue. Demonstramos nesta figura oito 

cartões com seis testes em cada cartão, numerados com os números dos doadores de sangue de 1 a 24 na 

primeira fileira e de 73 a 96 na segunda fileira. A presença da hemácia no fundo de cada microtubo 

indica resultado negativo, sem presença de anticorpo contra rifampicina. 
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4.3. Investigação da presença de anticorpos dirigidos contra o diclofenaco 

de sódio em doadores de sangue 

Testes para detecção de anticorpo anti-diclofenaco de sódio em 50 doadores de 

sangue foram realizados utilizando-se diferentes formulações do fármaco, cápsulas e 

comprimidos. Entretanto, todas as amostras apresentaram hemólise quando a solução 

com o fármaco era adicionada aos testes; os resultados foram inconclusivos (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Testes realizados com plasmas de doadores de sangue no cartão gel Liss Coombs (Diamed ®) 

para detecção da presença do anticorpo anti-diclofenaco de sódio, quando o fármaco foi adicionado à 

solução. Em cada microtubo do cartão foi adicionado 50 µL da hemácia “O” na concentração de 0,8 a 

1%, 25 µL da solução do fármaco a 1mg/mL e 25 µL do plasma do doador de sangue. Demonstramos 

nessa figura seis testes, numerados com os números dos doadores de sangue de 13 a 18. O plasma com 

colocação avermelhada indica a presença de hemólise, invalidando os testes.  

 

4.4. Investigação da presença de anticorpos dirigidos contra valsartana em 

doador de plaquetas colhidas por aférese 

Um doador de plaquetas colhidas por aférese que apresentava TAD (1+) com 

soro monoespecífico anti-C3d, desde 2011, relatou uso crônico de valsartana durante a 

entrevista clínica pré-doação. Amostra do doador de plaquetas colhidas por aférese foi 

submetida aos testes imunohematológicos para detecção de anticorpos contra a 

valsartana. O teste com o eluato do doador de plaquetas colhidas por aférese foi positivo 

e o teste com o soro apresentou resultado negativo na técnica em que as hemácias foram 

sensibilizadas com a valsartana 40mg/mL (Figura 6). Os testes em que a valsartana foi 

adicionada à reação na forma de solução 1mg/mL foram negativos para a detecção de 

anticorpo anti-valsartana com o eluato e com o soro do doador de plaquetas. O controle 

negativo foi realizado com o soro de um doador de sangue com pesquisa de anticorpos 

irregulares negativo. 
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Figura 6: Testes realizados com o eluato e o soro do doador de plaquetas colhidas por aférese e o 

controle negativo no cartão gel Liss Coombs (Diamed ®) para detecção da presença do anticorpo anti-

valsartana, quando a hemácia foi sensibilizada com o fármaco na concentração de 40mg/mL (o fármaco 

se liga covalentemente com a membrana da hemácia). Em todos microtubos do cartão foram adicionados 

50 µL da hemácia sensibilizada com valsartana na concentração de 0,8 a 1%. Na posição 1 foi 

adicionado 25 µL do eluato, na posição 2 foi adicionado 25 µL do soro do doador de plaquetas colhidas 

por aférese e na posição 3 foi adicionado 25 µL do soro controle negativo. A presença de um aglutinado 

de hemácias na posição 1 indica reação positiva (presença do anticorpo anti-valsartana). A presença de 

hemácias no fundo do microtubo na posição 2 e 3 indica resultado negativo, sem presença de anticorpo 

contra valsartana. 

 

4.5. Investigação da presença de anticorpos dirigidos contra fármacos em 

pacientes com suspeita de AHIF  

Amostras de 8 pacientes com suspeita de AHIF foram testadas para detecção de 

anticorpos fármaco-dependentes.  

Paciente 1, sexo feminino, 26 anos com diagnóstico de lúpus eritematoso 

sistêmico e suspeita de AHAI, em uso de hidralazina e cloroquina, apresentava TAD de 

(2+) com soro poliespecífico e monoespecífico anti-IgG, eluato negativo com as 3 

células de triagem Liss e papaína (Diamed ®, Minas Gerais, Brasil) e PAI negativo. Os 

testes foram realizados com os dois fármacos separadamente. A hidralazina e a 

cloroquina foram diluídas na concentração de 1mg/mL e o soro e o eluato da paciente 

foram testados na presença do fármaco em solução em cartão gel Liss Coombs (Diamed 

®) e em tubo. Os dois fármacos também foram testados quando ligados covalentemente 

à membrana das hemácias, em que os fármacos foram diluídos na concentração de 40 

mg/mL. 

Paciente 2, sexo masculino, 28 anos, com carcinoma gástrico avançado, em uso 

de cloridrato de cefepima, metoclopramida, dimenidrinato e morfina, apresentava TAD 

de (4+) com soro poliespecífico e monoespecífico anti-IgG e eluato negativo com as 3 
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células de triagem Liss e papaína (Diamed ®), com PAI positivo, com especificidade 

para anti-I sem amplitude térmica, positivo apenas nas hemácias tratadas com a enzima 

papaína. Os testes com o cloridrato de cefepima foram realizados através das duas 

técnicas, com o fármaco em solução (1 mg/mL) e com o fármaco ligado covalentemente 

à membrana da hemácia, ambas as técnicas foram realizadas em gel e em tubo. 

Paciente 3, sexo masculino, 33 anos, com doença de Graves e diabetes mellitus, 

em uso de tiomazol, enalapril e insulina, apresentava TAD de (4+) com soro 

poliespecífico e monoespecífico anti-IgG e TAD de (2+) com soro monoespecífico anti-

IgM, eluato positivo. Foi identificado anticorpo com especificidade para anti-E em meio 

Liss e papaína (Diamed ®) no soro (PAI positivo) e no eluato. Foram realizados testes 

com o tiomazol nas técnicas para detecção de anticorpos fármaco-dependentes que 

reagem na presença do fármaco em solução (concentração do fármaco 1 mg/mL) em gel 

Liss Coombs (Diamed ®) e em tubo, e testes para detecção de anticorpos que se ligam 

covalentemente à membrana da hemácia (concentração do fármaco 40 mg/ml), em gel e 

em tubo. Resultados dos níveis de hemoglobina desse paciente durante o tratamento 

com tiomazol e após a suspensão do fármaco estão ilustrados na Figura 7. 

 

 
Figura 7: Resultados dos níveis de hemoglobina do paciente 3 com suspeita diagnóstica de AHIF pelo 

tiomazol. D-121 indica o resultado da hemoglobina do paciente em uso contínuo do tiomazol, D0 indica a 

data em que o medicamento tiomazol foi suspenso, no D0 o paciente iniciou tratamento com 

imunossupressor, no D1 os níveis de hemoglobina começam a subir gradativamente. No D1 o TAD 

apresentou resultado positivo, mas os resultados sorológicos para detecção do anticorpo anti-tiomazol 

apresentaram resultados negativo. 
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Paciente 4, sexo feminino, 57 anos, com leucemia linfoide crônica, em uso de 

fludarabina, apresentava TAD negativo com soro poliespecífico e monoespecíficos 

(IgG, IgM, IgA, C3c e C3d), eluato negativo nas 3 células de triagem Liss e papaína 

(Diamed ®) e em painéis de hemácias com 11 células Liss e papaína (Diamed ®). O 

resultado da PAI foi positivo com especificidade para anti-c em painel em meio 

enzimático (papaína). Testes com a fludarabina foram realizados nas técnicas para 

detecção de anticorpos fármaco-dependentes que reagem na presença do fármaco em 

solução (concentração do fármaco 1mg/mL) em gel Liss Coombs (Diamed ®) e em 

tubo, e testes para detecção de anticorpos que se ligam covalentemente à membrana da 

hemácia (concentração do fármaco 40 mg/mL), em gel e em tubo. 

Paciente 5, sexo masculino, com doença pulmonar obstrutiva crônica, em uso de 

omeprazol, fluconazol, imipenem, metoclopramida, albumina, hidrocortisona e 

furosemida, apresentava TAD de (3+) com soro poliespecífico e monoespecífico anti-

IgG, eluato negativo com as 3 células de triagem Liss e papaína (Diamed ®) e PAI 

negativo. Os testes com os fármacos furosemida e fluconazol foram realizados nas 

técnicas para detecção de anticorpos fármaco-dependentes que reagem na presença do 

fármaco em solução (concentração do fármaco 1 mg/mL), em gel e em tubo, e testes 

para detecção de anticorpos que se ligam covalentemente à membrana da hemácia 

(concentração do fármaco 40 mg/mL), em gel e em tubo. 

Paciente 6, sexo feminino, com hemorragia digestiva baixa e doença diverticular 

do colon, em uso de ceftriaxona, escopolamina, bromoprida e ácido fólico, apresentava 

TAD de (3+) com soro poliespecífico e monoespecífico anti-C3d, eluato negativo com 

as 3 células de triagem Liss e papaína (Diamed ®) e PAI negativo. Realizamos os testes 

com o fármaco ceftriaxona nas técnicas para detecção de anticorpos fármaco-

dependentes que reagem na presença do fármaco em solução (concentração do fármaco 

1mg/mL) em gel Liss Coombs (Diamed ®) e em tubo, e testes para detecção de 

anticorpos que se ligam covalentemente à membrana da hemácia (concentração do 

fármaco 40 mg/mL), em gel e em tubo. 

Paciente 7, sexo masculino, 12 dias de vida, com sífilis congênita, em uso de 

penicilina procaína, apresentava TAD de (3+) com soro poliespecífico e monoespecífico 

anti-C3d e (1+) com soro anti-C3c, eluato negativo com as 3 células de triagem Liss e 

papaína (Diamed ®) e PAI positivo com especificidade para anti-D fracamente positivo 

(mãe recebeu imunoglobulina). Realizamos os testes com a penicilina nas técnicas para 

detecção de anticorpos fármaco-dependentes que reagem na presença do fármaco em 
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solução (concentração do fármaco 1 mg/mL) em gel Liss Coombs (Diamed ®) e em 

tubo e testes para detecção de anticorpos que se ligam covalentemente na membrana da 

hemácia (concentração do fármaco 40 mg/mL), em gel e em tubo. 

Paciente 8, sexo feminino, 18 anos, com fibrose cística, em uso de ceftazidima, 

apresentava TAD de (1+) com soro poliespecífico e monoespecífico anti-IgG (Figura 

8), eluato negativo nas 3 células de triagem Liss e Papaína (Diamed ®) e PAI positivo 

com especificidade para anti-I sem amplitude térmica. Os testes com a ceftazidima 

foram realizados nas técnicas para detecção de anticorpos fármaco-dependentes que 

reagem na presença do fármaco em solução (concentração do fármaco 1 mg/mL) em gel 

Liss Coombs (Diamed ®) e em tubo, e testes para detecção de anticorpos que se ligam 

covalentemente à membrana da hemácia (concentração do fármaco 40 mg/mL), em gel 

e em tubo. Os resultados dos testes com o soro do paciente para detecção do anticorpo 

anti-ceftazidima neste paciente apresentaram resultados fortemente positivos em gel e 

em tubo; os resultados com o eluato foram negativos (Figura 9). Os níveis de 

hemoglobina do paciente com AHIF pela ceftazidima antes, durante e após a suspensão 

do fármaco estão ilustrados na Figura 10. 

 

 
Figura 8: Resultado positivo do teste direto da antiglobulina no cartão monoespecífico com soro anti-IgG 

do paciente 8 com AHIF por ceftazidima. Foi observada aglutinação no microtubo com soro anti-IgG e 

ausência de aglutinação nos microtubos com soro anti-IgA, -IgM, - C3c, -C3d e no controle negativo. 
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Figura 9: Resultados dos testes realizados para o paciente 8 com anemia hemolítica induzida pela 

ceftazidima em gel e em tubo. Os testes foram realizados em gel Liss Coombs (Diamed ®) (painel à 

esquerda) e em tubo (painel à direita) após adição do fármaco em solução na concentração de 1mg/mL. 

No microtubo 1 foi testado o eluato do paciente, no microtubo 2 o soro do paciente, no microtubo 3 um 

controle negativo com soro conhecido com resultado de pesquisa de anticorpos irregulares negativo e no 

microtubo 4 um controle com o soro do paciente sem adição do fármaco em solução. Nos microtubos 1, 3 

e 4, a presença de hemácia no fundo do gel indica reação negativa (ausência de anticorpos contra 

ceftazidima) e no microtubo 2 a presença de aglutinado de hemácias no topo do gel indica reação positiva 

com forte intensidade de aglutinação (presença de anticorpo contra ceftazidima). Nos tubos 5 e 6, foi 

realizado o teste com a presença do fármaco em solução na concentração de 1mg/mL; no tubo 5 foi 

adicionado o soro do paciente e no tubo 6 o soro controle negativo. A presença de aglutinação das 

hemácias no tubo 5 indica reação positiva (presença de anticorpo contra ceftazidima) e a ausência de 

aglutinação demonstrada no tubo 6 indica reação negativa. 

 

 
Figura 10: Níveis de hemoglobina do paciente 8, com anemia hemolítica induzida pela ceftazimida. D0 

indica o início do tratamento com a ceftazidima, o D7 é o dia em que o tratamento com ceftazidima foi 

suspenso, no D10 é o dia em que o nível de hemoglobina atingiu o nível mais baixo dentre os 

hemogramas realizados pelo paciente no período em que ficou internado. A partir do D11 os níveis de 

hemoglobina começam a subir gradativamente. O teste da antiglobulina direta (TAD) positivo e a 

identificação do anticorpo contra ceftazidima foram realizados no D14.  

 



49 

 

Os resultados dos testes imunohematológicos de rotina e dos testes para pesquisa 

de anticorpos contra fármacos nos 8 pacientes com suspeita de AHIF estão apresentados 

na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Resultados de testes imunohematológicos para pesquisa de anticorpo contra fármaco em pacientes com 

suspeita de anemia hemolítica induzida por fármaco 

 Testes imunohematológicos de rotina Testes imunohematológicos para pesquisa de anticorpo contra 

fármaco 

     Hemácias sensibilizadas Fármaco em solução 

     Testes em 

tubo 

Testes em gel Testes em 

tubo 

Testes em gel 

# TADpoli TADmono Eluato PAI Eluato PAI Eluato PAI Eluato PAI Eluato PAI 

1 2+ IgG Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

2 4+ IgG/ C3d Neg. Anti-I Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

3 4+ IgG/IgM Anti-E Anti-E Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

4 Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

5 3+ IgG Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

6 3+ C3d Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

7 3+ C3c/ C3d Neg. Anti-

D* 
Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

8 1+ IgG Neg. Anti-I Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos 

Abreviações; TADpoli: Teste da antiglobulina direto com soro poliespecífico; TADmono: Teste da antiglobulina direto com 
soros monoespecíficos (Anti-IgG, -IgM, -IgA, -C3c e C3d; PAI: Pesquisa de anticorpos irregulares; 

# Número dos pacientes estudados 

* Anti-D fracamente positivo (mãe recebeu imunoglobulina). 

Os fármacos testados para os pacientes foram: paciente #1 – Hidralazina e cloroquina; paciente #2 – Cloridrato de 
cefepima; paciente #3 – Tiomazol; paciente #4 – Fludarabina; paciente #5 – Furosemida e Fluconazol; paciente #6 – 

Ceftriaxona; paciente #7 – Penicilina; paciente #8 – Ceftazidima. 
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5. Discussão 

 

O diagnóstico de AHIF permanece bastante confuso em todos os aspectos, 

incluindo sua patogênese e os achados clínicos e sorológicos. Essas variabilidades não 

são apenas observadas para diferentes fármacos, mas também para o mesmo fármaco. 

Qualquer fármaco pode induzir uma anemia hemolítica imune. Isso deve ser 

invariavelmente suspeito em todos os indivíduos afetados por um tratamento 

medicamentoso [41]. A AHIF é frequentemente confundida com a AHAI a quente. 

Fornecer diagnóstico e orientação para a equipe de médicos que participam do 

atendimento ao paciente é primordial, porque o fracasso em reconhecer a AHIF pode 

resultar em complicações do quadro clínico e até a morte do paciente. Uma vez 

reconhecido o quadro, as opções de tratamento diferem com base na natureza do 

anticorpo [36]. Foram relatadas taxas de mortalidade de 6 a 15% em pacientes com 

AHIF causadas por cefalosporinas e diclofenaco de sódio [10,42]. 

A dificuldade em detectar os anticorpos contra fármacos em testes laboratoriais 

“in vitro” é uma limitação para o diagnóstico confirmatório dos casos de AHIF. A falta 

de um controle positivo específico para cada fármaco é uma limitação importante. A 

padronização da investigação laboratorial para detecção de anticorpos induzidos por 

fármacos deve considerar estas limitações, e o sucesso dessa padronização depende da 

identificação de uma amostra com anticorpo anti-fármaco que indique a factibilidade e 

efetividade do teste laboratorial.  

Dessa forma, duas estratégias foram utilizadas neste trabalho. Uma estratégia foi 

testar fármacos comumente utilizados pela população em amostras de doadores de 

sangue, especificamente a cefalexina, a rifampincina, e o diclofenaco de sódio. Outra 

estratégia consistiu em se testar amostras de pacientes com suspeita de anemia 

hemolítica imune induzida por fármacos, em que o fármaco específico era conhecido. 

Os testes laboratoriais detectaram a presença de anticorpo anti-valsartana no eluato de 

um doador de plaquetas colhidas por aférese com TAD positivo e a presença de 

anticorpo anti-ceftazidima no soro de um paciente com suspeita clínica de AHIF. A 

investigação de anticorpo anti-cefalexina e anti-rifampicina foi negativa em amostras de 

doadores de sangue. O teste laboratorial para investigação de anticorpo anti-diclofenaco 

de sódio não foi finalizado devido à presença de hemólise em hemácias sensibilizadas 

com o fármaco e após a adição do fármaco na solução de hemácias. As dificuldades 
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encontradas neste trabalho, em muito refletem as dificuldades encontradas por outros 

autores, durante a evolução do conhecimento sobre a AHIF, conforme detalhado a 

seguir. 

As cefalosporinas são uma classe de antibióticos beta-lactâmicos agrupados em 

gerações com base em seus propósitos antimicrobianos. Na década de 1970 até o início 

dos anos 80, as AHIF eram associadas principalmente a primeira e segunda geração das 

cefalosporinas [43]. As cefalosporinas formam ligações covalentes com a membrana da 

hemácia e dessa forma os glóbulos vermelhos tratados com fármacos podem ser 

preparados em laboratório. As características iniciais das cefalosporinas que causavam 

AHIF eram o TAD positivo com soro anti-IgG e às vezes anti-C3 também podia estar 

associado, o soro e o eluato reagiram com hemácias tratadas com o fármaco e a 

hemólise “in vivo” era extravascular. Com isso, até meados dos anos 80, havia uma 

suposição geral de que os anticorpos contra cefalosporinas reagissem pelo mecanismo 

de adsorção de fármacos e a melhor maneira de detectá-los era tratando as hemácias 

com o fármaco. Após está constatação alguns conceitos foram revistos [17]. 

Em 1987, Salama e colaboradores [44] descreveram um paciente com hemólise 

intravascular mediada pelo complexo imune causada por um anticorpo contra 

cefotaxima (uma cefalosporina de terceira geração). O TAD foi positivo somente com 

soro anti-C3, o soro não foi reativo com hemácias tratadas com o fármaco, mas reagiu 

pelo método do complexo imune (soro mais a hemácia na presença de uma solução do 

fármaco) [44]. Um ano depois, o laboratório de Arndt P.A. relatou um caso fatal de 

AHIF pelo uso da ceftriaxona (uma cefalosporina de terceira geração). As 

características clínicas e sorológicas foram associadas ao mecanismo de complexo 

imune. O TAD foi positivo apenas com soro anti-C3 e o soro reagiu apenas pelo método 

do complexo imune (soro mais a hemácia na presença de uma solução do fármaco) [45]. 

Em 1990, havia 5 publicações de AHIF atribuível ao cefotetano (uma 

cefalosporina de segunda geração) [43]. Esses anticorpos reagiram por mais de um 

método, todos reagiram com glóbulos vermelhos tratados com o cefotetano, três 

reagiram na presença do fármaco em solução e dois reagiram com hemácias não 

tratadas (sem adição do cefotetano). Acreditava-se que a reatividade dos soros testados 

sem a adição do fármaco devia-se a presença de autoanticorpos independentes de 

fármacos que são encontrados em combinação com anticorpos dependentes de 

fármacos. Com isso, no final da década de 1980, ficou claro que a melhor maneira de 

detectar anticorpos contra cefalosporinas nem sempre era tratando a hemácia com os 
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fármacos. Desde então houve numerosos relatos de AHIF causados por diferentes 

cefalosporinas. Os anticorpos contra cefalosporinas de primeira e de segunda geração 

foram detectados principalmente com hemácias tratadas com os fármacos, com exceção 

dos anticorpos contra cefotetano, que foram detectados igualmente pelos dois métodos 

(hemácias tratadas com o fármaco e na presença de uma solução do fármaco). 

Anticorpos contra cefalosporinas de terceira geração foram detectados principalmente 

por testes na presença da solução do fármaco. Reatividade na ausência do fármaco “in 

vitro” foi detectada principalmente em pacientes com AHIF causada por cefotetano, 

mas também foi encontrada com outras cefalosporinas [14,17]. 

No início de 1980, era bem aceito que os anticorpos contra cefalosporina como 

os anticorpos contra penicilina, deveriam causar hemólise extravascular "in vivo" e que 

os anticorpos contra cefalosporina seriam detectados usando glóbulos vermelhos 

tratados com o fármaco. Atualmente sabemos que os anticorpos contra cefalosporina 

podem estar associados com hemólise intravascular grave e fatal "in vivo" e que esses 

anticorpos podem reagir com glóbulos vermelhos tratados com fármaco, ou na presença 

de uma solução de fármaco, ou por ambos os métodos [17]. 

Nos casos relatados de anticorpos contra cefalexina, a hemólise não imune deve 

ser incluída no diagnóstico diferencial, além de elevações na contagem de reticulócitos, 

lactato desidrogenase, bilirrubina indireta e hemoglobina livre. Nos casos disponíveis na 

literatura, alguns casos com hemólise induzida pela cefalexina apresentaram resultados 

de TAD positivo ou negativo. Esta inconsistência de resultados, bem como a incerteza 

dos mecanismos causadores da hemólise faz com que o diagnóstico definitivo de AHIF 

pela cefalexina seja muito difícil [46]. 

Numerosos casos de AHIF causadas pelo antibiótico beta-lactâmico penicilina 

foram relatados desde a década de 1960, estes casos apresentaram TAD positivo com 

soro anti-IgG com ou sem presença de anti-C3, o soro e o eluato dos pacientes que 

continham anticorpo contra penicilina apresentavam título sérico ≥1000 quando as 

hemácias eram tratadas com penicilina e a hemólise “in vivo” era extravascular. Essas 

características também foram aplicadas a outros fármacos da família da penicilina (por 

exemplo, ampicilina, amoxicilina, e ticarcilina). Assim, assumiu-se que a melhor 

maneira de detectar anticorpos contra penicilinas era testando os glóbulos vermelhos 

tratados com fármacos. Mas, na década de 1990, os conceitos começaram a mudar [17]. 

Em 1994, Johnson e colaboradores relataram o primeiro caso sorologicamente 

bem documentado de AHIF causado pela piperacilina, uma penicilina semi-sintética. O 
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TAD foi positivo com soro anti-IgG e anti-C3, o soro reagiu com glóbulos vermelhos 

tratados com a piperacillina e na presença de piperacillina solúvel, o eluato não foi 

reativo por ambos os métodos. Em 2002, o laboratório de Arndt P.A. relatou dois 

pacientes com AHIF causada pela piperacilina em que o soro e o eluato dos pacientes 

reagiram apenas na presença da piperacilina solúvel [47]. 

Em 2008, o laboratório de Arndt P.A. relatou que a melhor maneira de detectar 

anticorpos contra a piperacilina era pelo método do complexo imune em que o fármaco 

é adicionado em solução. Isso diferiu da maneira de se detectar anticorpos contra as 

outras penicilinas, que é realizando os testes com as hemácias tratadas com o fármaco. 

O método do complexo imune foi recomendado porque 91% dos doadores de sangue e 

49% dos pacientes aleatórios testados apresentaram reação positiva com hemácias 

tratadas com piperacilina [27].  

A ceftazidima é um antibiótico comumente utilizado e raramente causa AHIF, 

poucos casos foram relatados na literatura [43,48]. Anticorpos fármaco-dependentes de 

ceftazidima têm achados clínicos e sorológicos indicativos de reagirem pelos métodos 

de formação de imunocomplexos com hemácias sensibilizadas com o fármaco e pelo 

método de adsorção do fármaco. O anticorpo contra ceftazidima está implicado em 

causar hemólise intravascular [48,49,50]. Apesar da ceftazidima não ser amplamente 

relatada como responsável pela AHIF, a Food and drug administration (FDA) recebeu 

27 relatórios de anemia hemolítica possivelmente relacionada à ceftazidima entre 1998 

e 2011 (eHealthMe study from FDA reports. Available at: 

http://www.ehealthme.com/print/ds) [50,51]. 

Dentre os antibióticos beta-lactâmicos, cinco drogas foram testadas no presente 

trabalho; anticorpo anti-cefalexina foi testado em amostra de doadores de sangue; anti-

ceftriaxona, anti-penicilina, anti-cefepima e anti-ceftazidima foram testadas em 

amostras de pacientes com suspeita de AHIF.  

Por ser um medicamento frequentemente utilizado para tratamento de infecções 

da comunidade, escolhemos a cefalexina para padronização da detecção do anticorpo 

anti-fármaco em amostras de doadores de sangue. Curiosamente, apenas 3 dos 148 

doadores de sangue que responderam ao questionário clínico, indicaram uso de 

cefalexina prévia. Os testes laboratoriais foram negativos em todas as 162 amostras 

testadas. Destacamos que os testes foram realizados com a hemácia sensibilizada com o 

fármaco e com o fármaco em solução. Especulações que justifiquem a negatividade dos 

testes realizados podem ser a ausência de anticorpo anti-fármaco nas amostras testadas 
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ou falta de sensibilidade do teste realizado. Conforme já mencionado, a ausência de um 

controle positivo não permite a conclusão sobre o fato. 

A pesquisa de anticorpos anti-cefepima, anti-ceftriaxone e anti-penicilina foi 

negativa nos pacientes com suspeita clínica de AHIF testados. Os pacientes #2, #6 e #7 

faziam uso de cefepima, ceftriaxone e penicilina, respectivamente, na ocasião em que 

apresentaram hemólise. Ambos os pacientes apresentavam TAD positivo e eluato 

negativo. Para todos os casos, realizamos os testes com o fármaco nas técnicas para 

detecção de anticorpos fármaco-dependentes que reagem na presença do fármaco em 

solução e técnicas para detecção de anticorpos que se ligam covalentemente na 

membrana da hemácia. Entretanto, todos os testes foram negativos. Conforme discutido 

anteriormente, não é possível afirmar se a negatividade dos testes laboratoriais deveu-se 

a falha na técnica ou ausência de anticorpo anti-fármaco nas amostras testadas. 

Fato importante foi a positividade nos testes de investigação de anticorpo anti-

fármaco em um paciente em uso de ceftazidima. O paciente #8 recebeu ceftazidima para 

tratamento de infecção de vias aéreas, o fármaco foi suspenso após 7 dias de tratamento 

devido queda de hemoglobina de 13,1 g/dL para 6,1 g/dL com evidência laboratorial de 

hemólise. Os testes imunohematológicos indicaram TAD positivo e eluato negativo. A 

investigação de anticorpos anti-ceftazidima foi positiva, quando o soro do paciente foi 

testado pela técnica que detecta anticorpos contra fármacos que se ligam 

covalentemente à membrana da hemácia, no qual as hemácias são previamente 

sensibilizadas com o fármaco, e quando o soro do paciente foi testado pela técnica que 

se adiciona o fármaco na solução de hemácias. Os testes com o eluato do paciente, nas 

mesmas condições, foram negativos. Estes resultados destacam a factibilidade do 

método realizado e indica o sucesso na padronização da técnica para este caso. 

A rifampicina é um antibiótico utilizado como primeira linha em combinação 

com outros fármacos no tratamento da tuberculose e outras patologias infecciosas. É 

bem tolerado, embora a presença de distúrbios gastrointestinais seja comum no início do 

tratamento; menos de 4% dos pacientes apresentam reações adversas exigindo a retirada 

do medicamento, sendo a toxicidade hepática a mais frequente [52]. Os medicamentos 

antituberculosos raramente causam efeitos colaterais hematológicos graves. Entretanto, 

a isoniazida e a rifampicina, especialmente quando administradas intermitentemente, 

podem, mesmo que raramente, estar relacionadas com anemia hemolítica imune 

[53,54,55]. Hemólise aguda raramente foi relatada com o uso da rifampicina, e ocorreu 

apenas em pacientes com terapia intermitente ou descontínua. Na maioria dos relatórios, 
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os sintomas sistêmicos se desenvolveram 2 a 3 horas após uma única dose descontínua e 

a recuperação foi completa quando a rifampicina foi retirada [56]. 

O mecanismo de reação imune induzido pela rifampicina é pela formação de 

imunocomplexos. A hemólise pode ser intravascular ou extravascular dependendo da 

ligação do fármaco à membrana da hemácia. O gatilho tem sido associado com altas 

doses em regimes intermitentes, mas há grande variabilidade em relação ao tempo de 

uso do medicamento [57,58]. 

Há relatos de casos de pacientes que desenvolveram simultaneamente anticorpos 

fármaco-dependentes e autoanticorpos quentes em reposta ao tratamento com 

rifampicina [59]. Pereira e colaboradores [60] relataram o caso de uma paciente com 

cirrose biliar primária que desenvolveu anemia hemolítica imune e insuficiência renal 

pelo uso da rifampicina utilizada para tratar prurido refratário. Estudos sorológicos 

revelaram a presença de anticorpos dependentes de rifampicina da classe IgM que, 

quando testados contra um vasto painel de hemácias, possuíam especificidade para anti-

I [60]. Duran-Suarez e colaboradores [61] relataram casos de anemia hemolítica 

induzidas por fármacos pela formação de complexos imunes, nos quais os autores 

acreditavam que a presença do antígeno I na superfície das hemácias era necessária para 

a adsorção do complexo imune, o antígeno I foi indicado como um receptor para os 

complexos imunes circulantes [61]. 

Devido ao potencial uso da rifampicina para tratamento preventivo e curativo da 

tuberculose, e os riscos de AHIF relacionadas a este fármaco, a pesquisa de anticorpos 

anti-rifampicina foi testada em amostras de doadores de sangue no presente trabalho, 

entretanto todos os testes foram negativos. A negatividade dos testes pode ser 

justificada pela ausência do anticorpo nos soros dos doadores testados, o que é 

corroborado pelo fato de nenhum doador ter mencionado o uso deste fármaco no 

questionário clínico, ou pela ineficiência do teste, fato que não pode ser concluído 

devido à ausência de um controle positivo. 

O diclofenaco de sódio é um anti-inflamatório não esteroidal amplamente 

utilizado, está disponível para uso oral, intravenoso, intramuscular, tópico e como 

supositórios. Há evidências que o fármaco e seus metabólitos podem levar a produção 

de anticorpos fármaco-dependentes e/ou autoanticorpos [62,63]. O resultado da anemia 

hemolítica imune é geralmente aguda e frequentemente está associada com insuficiência 

renal [42]. Informações limitadas estão disponíveis em relação ao alvo proteico na 

membrana dos eritrócitos. Como os metabólitos do diclofenaco de sódio podem causar 
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AHIF, a urina de voluntários que tomaram o diclofenaco de sódio é usada como fonte 

de metabólitos [62,63].  

Em 2015, Mayer e colaboradores [41], da Universidade de Berlim, relataram que 

o diclofenaco de sódio foi o fármaco responsável pela maioria dos casos de AHIF em 

seus pacientes nos últimos 20 anos, provavelmente por ser um dos medicamentos mais 

prescritos na Alemanha. O número de casos de AHIF por diclofenaco de sódio foi 

seguido pela piperacilina, ceftriaxona e oxaliplatina, sendo que esses quatro 

medicamentos representaram mais de 80% de todos os casos de AHIF [41]. 

Conforme sugerido por Ahresn e colaboradores [42], existe uma falta geral de 

consciência que o diclofenaco de sódio pode causar AHIF, fato que pode ser atribuído 

ao acesso limitado às técnicas sorológicas de qualidade. Alguns pacientes foram 

primeiramente diagnosticados com AHAI devido à autoanticorpos quentes e na verdade 

eles tinham uma anemia hemolítica imune dependente de fármacos devido ao 

diclofenaco de sódio [42]. Há relatos de casos fatais de AHIF causadas pelo diclofenaco 

de sódio, enfatizando a necessidade de aumentar a consciência das complicações 

decorrentes do uso desse medicamento [64,65]. 

Os pacientes que recebem diclofenaco de sódio devem ser avisados que a 

hemólise pode ocorrer como um efeito colateral do fármaco, eles devem ser informados 

sobre os sintomas e achados clínicos que podem desenvolver durante ou após a 

administração do diclofenaco de sódio. Além disso, todos os médicos envolvidos com 

estes pacientes devem estar conscientes da possibilidade de AHIF induzida pelo 

diclofenaco de sódio. Os médicos devem saber que o diclofenaco de sódio pode levar à 

produção de autoanticorpos e anticorpos fármaco-dependentes. A hemólise pode se 

desenvolver gradualmente ou abruptamente. Os sintomas iniciais são geralmente 

característicos de anemia hemolítica imune (fadiga, icterícia, palidez, dores nas costas 

e/ou abdominais), enquanto os sintomas tardios podem ser caracterizados por 

complicações normalmente relacionados à hemólise descompensada, ou seja, choque 

e/ou insuficiência renal [42]. Não é possível prever quais pacientes serão afetados, a 

reação pode se desenvolver durante o uso contínuo ou intermitente e pode ocorrer 

imediatamente ou após a re-exposição ao fármaco [66]. 

Salama e colaboradores [65] estudaram dois pacientes em que o diclofenaco de 

sódio induziu simultaneamente anticorpos contra plaquetas e contra os glóbulos 

vermelhos. Os soros dos pacientes foram testados na presença e ausência do diclofenaco 

de sódio e seus metabólitos. Um dos pacientes desenvolveu hemólise grave e púrpura 
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trombocitopênica significativa, o outro paciente desenvolveu trombocitopenia 

significativa, mas não apresentou hemólise. Ambos pacientes apresentaram TAD 

positivo e anticorpos contra fármaco e/ou metabólitos dependentes contra hemácias e 

plaquetas [65]. 

Devido ao frequente uso de diclofenaco de sódio pela população, um dos 

objetivos deste trabalho foi padronizar a pesquisa de anticorpo anti-diclofenaco de sódio 

em amostras de doadores de sangue. Este foi o fármaco mais citado pelos doadores de 

sangue no questionário clínico; 48 dos 148 doadores afirmaram já terem feito uso de 

diclofenaco de sódio. Entretanto, a hemácia controle sensibilizada com o fármaco, e a 

hemácia que foi exposta ao fármaco em solução apresentaram hemólise, 

impossibilitando a execução do teste. Apesar de diferentes formulações da droga terem 

sido testadas, não foi possível testar o fármaco purificado. As formulações comerciais 

utilizadas contêm ingredientes inertes que podem causar hemólise e dificultar os testes 

“in vitro”. Este fato reflete a dificuldade na investigação laboratorial de anticorpos anti-

fármacos e permanece um desafio a ser superado em estudos futuros. 

Embora muitos quimioterápicos tenham sido relacionados com AHIF, o 

diagnóstico é difícil, pois muitas vezes, vários fármacos estão envolvidos e nenhum 

anticorpo fármaco-dependente é detectado. Os anticorpos são geralmente fármaco-

independentes e o paciente apresenta quando clínico e laboratorial de anemia hemolítica 

imune verdadeira. Os melhores exemplos de tais fármacos são os análogos de purina 

(por exemplo, fludarabina e cladribina) utilizados para tratar doentes com leucemia 

linfocítica crônica (LLC). A anemia hemolítica após o uso da fludarabina foi descrita 

por diversos autores e ocorreu em média em 14% dos pacientes [67,68,69,70]. 

Os pacientes com LLC podem apresentar AHAI secundárias a neoplasia e 

podem também apresentar AHIF, sendo que o diagnóstico diferencial é um desafio 

[22,71,72]. Um estudo descreveu 300 pacientes com LLC tratados com fludarabina, 

ciclofosfamida e rituximab, 6,5% dos pacientes desenvolveram anemia hemolítica 

imune e os autores consideraram se tratar de AHAI [73].  

Segundo Raymond Weiss e colaboradores [74], 17% dos pacientes estudados 

por eles desenvolveram anemia hemolítica após o primeiro, segundo ou terceiro ciclo do 

uso da fludarabina, 29% dos pacientes morreram de complicações médicas associadas à 

anemia hemolítica. Sete dos oito pacientes que foram retratados com a fludarabina após 

um episódio de anemia hemolítica desenvolveram anemia hemolítica recorrente e três 

desses pacientes morreram. A anemia hemolítica associada à terapia com fludarabina 
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parece ser incomum, mas pode ser grave e fatal, especialmente se um paciente for 

retratado com esse medicamento após um episódio anterior de anemia hemolítica [74]. 

No presente trabalho, um paciente que apresentou anemia hemolítica após uso 

de fludarabina para tratamento de LLC foi investigado para presença de anticorpo anti-

fludarabina. Dentre todos os pacientes investigados neste trabalho, este foi o único caso 

que apresentou TAD negativo. Testes laboratoriais não evidenciaram presença de 

anticorpo anti-fludarabina. Não é possível concluir se a negatividade dos testes deve-se 

à inefetividade do teste ou ausência de anticorpo anti-fármaco, o que favoreceria o 

diagnóstico de AHAI. Este caso ilustra a dificuldade no diagnóstico diferencial entre 

AHIF e a AHAI. 

Anti-hipertensivos, de diferentes classes, já foram associados à AHIF [22]. Em 

1980 a causa mais comum de AHIF era o fármaco anti-hipertensivo alfa-metildopa. 

Com o passar dos anos, a AHIF causada pela alfa-metildopa diminuiu, provavelmente 

devido à diminuição do uso deste fármaco. O anticorpo induzido pela alfa-metildopa é 

fármaco-independente, é indistinguível da anemia hemolítica por autoanticorpos 

quentes, com isso, o laboratório de referência não pode afirmar que a AHIF é devido à 

alfa-metildopa [75]. Além da alfa-metildopa, outros anti-hipertensivos como 

hidralazina, captopril e diuréticos como furosemida, butiazida, triantereno e 

hidroclorotiazida têm sido relatados em casos de AHIF [22]. A hidralazina causou 

anemia hemolítica com TAD positivo em um paciente que recebeu pequenas doses 

deste medicamento usado para o controle de uma hipertensão leve [76]. 

Salama e colaboradores [34] descreveram dois pacientes que tiveram uma grave 

hemólise intravascular devido anticorpos fármaco-dependentes devido a metabólitos de 

butiazida, um diurético eficaz, que segundo o fabricante é amplamente utilizado na 

maioria dos países. A detecção desses anticorpos "in vitro" só foi possível com o uso de 

soro fresco de voluntários após a ingestão do fármaco (antígenos “ex-vivos”). Quando 

os testes utilizando o soro e o eluato dos pacientes eram feitos com hemácias tratadas 

com o fármaco ou quando o fármaco era adicionado à solução, os resultados eram 

negativos ou inconclusivos. Mas quando os antígenos “ex-vivos” eram adicionados, 

reações fortemente positivas eram observadas. O anticorpo relacionado com a butiazida 

foi da classe IgG [34]. 

Hidroclorotiazida [77] é um diurético frequentemente prescrito para o tratamento 

de hipertensão arterial, embora seja raro ele pode causar anemia hemolítica. Shirey e 

colaboradores descreveram um caso, com achados clínicos e laboratoriais, de hemólise 
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intravascular aguda após a ingestão desse medicamento. Anticorpos contra 

hidroclorotiazida são das classes IgG ou IgM. Foi proposto que a hemólise associada 

pelo hidroclorotiazida é induzida pela formação de imunocomplexos [77]. 

A investigação de anticorpos contra três fármacos anti-hipertensivos e/ou 

diuréticos foi realizada no presente trabalho. A investigação de anticorpos anti-

furosemida e anti-hidralazina foram negativas em dois pacientes com suspeita de AHIF, 

o que impede a conclusão sobre a factibilidade dos métodos testados e a confirmação 

diagnóstica de AHIF. Fato interessante foi a detecção de anticorpo anti-valsartana em 

amostra de um doador de plaquetas colhidas por aférese que apresentava TAD positivo 

nos testes de triagem de doador de sangue, sem evidência clínica de hemólise. O teste 

com o eluato do doador de plaquetas colhidas por aférese foi positivo e o teste com o 

soro apresentou resultado negativo na técnica em que a hemácia foi sensibilizada com a 

valsartana. Os testes em que a valsartana foi adicionada na reação na forma de solução 1 

mg/mL foram negativos para a detecção de anticorpo anti-valsartana tanto para o eluato 

quanto para o soro do doador de plaquetas colhidas por aférese. A positividade dos 

testes para investigação de anticorpo anti-fármaco pode ser detectada tanto no soro 

quanto no eluato dos indivíduos acometidos [14]. O resultado positivo da detecção de 

anticorpo anti-valsartana no eluato do doador de plaquetas colhidas por aférese ressalta 

o sucesso na padronização do método para este caso, e confirma a presença de anticorpo 

anti-valsartana ligado à membrana das hemácias do doador de plaquetas colhidas por 

aférese. Não há relatos de casos de AHIF relacionados com o medicamento valsartana 

na literatura, o que reforça a importância da vigilância clínica, suspeita clínica e 

confirmação laboratorial de novos medicamentos relacionados a anticorpos anti-

fármacos com potencial de causar AHIF. 

Há relatos de pacientes que desenvolveram AHIF pelo uso de medicamentos 

anti-tiroidianos, com hemólise imune intravascular “in vivo” e “in vitro”. Estudos 

sorológicos evidenciaram TAD positivo com soro anti-IgG e anti-C3d. O anticorpo 

reage com hemácias revestidas com o fármaco e com o fármaco presente na solução 

[78]. Entretanto, não há relatos de casos de AHIF relacionados com o medicamento 

tiomazol na literatura. A investigação de anticorpo anti-tiomazol foi negativa em 

amostra de um paciente com suspeita clínica de AHIF no presente estudo, apesar dos 

exames clínicos apresentarem melhora após a retirada do fármaco, indicando novamente 

a dificuldade na padronização dos testes laboratoriais para detecção de anticorpos anti-

fármacos e um obstáculo na confirmação diagnóstica. 
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O fluconazol é um fármaco utilizado como antimicótico, pertence à classe dos 

antifúngicos triazólicos, e já foi associado à AHIF. Estudos sorológicos apresentaram 

TAD positivo com soros anti-IgG e anti-C3d e o anticorpo reagiu com hemácias 

revestidas com o fármaco e com o fármaco presente na solução [79]. Entretanto, a 

investigação laboratorial da presença de anticorpo anti-fluconazol em amostra de um 

paciente com suspeita de AHIF foi negativa no presente estudo.  

Na literatura, não há relatos de casos de AHIF relacionados com o medicamento 

cloroquina. A investigação laboratorial da presença de anticorpo anti-cloroquina em 

amostra de um paciente com suspeita de AHIF foi negativa no presente estudo. 

Os resultados positivos encontrados através de testes laboratoriais para 

investigação de anticorpos anti-fármacos indicam a factibilidade do método. O método 

não é caro e utiliza materiais disponíveis rotineiramente em um laboratório de 

imunohematologia. Entretanto, a falta de um controle positivo limita a realização e a 

implementação do teste na rotina dos laboratórios de imunohematologia. A 

disponibilidade de soro com presença de anticorpo anti-ceftazidima, e de eluato com 

anti-valsartana podem ser úteis para investigação de anticorpos contra estes fármacos 

em outros indivíduos com suspeita clínica de anticorpos contra esses fármacos na 

presença ou ausência de hemólise.  

A ampliação da investigação da presença de anticorpos anti-fármacos dirigida 

contra outros fármacos é necessária para a obtenção de novas amostras controles 

positivos para uso ampliado na rotina laboratorial de um serviço de imunohematologia 

de referência e para comprovar a efetividade do método. O sucesso na padronização da 

investigação de anticorpos anti-fármacos nos dois casos aqui descritos é importante para 

indicar a factibilidade do método, permitir a divulgação da metodologia e estimular a 

implementação dos testes na rotina dos laboratórios de imunohematologia no Brasil. 
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6. Conclusões 

 

- A padronização de testes laboratoriais permitiu a detecção de anticorpo anti-

valsartana no eluato de um doador de plaquetas colhidas por aférese com TAD positivo 

e a detecção de anticorpo anti-ceftazidima no soro de um paciente com suspeita clínica 

de AHIF. 

- A investigação de anticorpos anti-cefalexina e anti-rifampicina foi negativa em 

amostras de doadores de sangue; não é possível concluir se a negatividade dos testes 

deveu-se à ausência de anticorpos anti-fármacos ou à ineficácia do método testado. O 

teste laboratorial para investigação de anticorpo anti-diclofenaco de sódio não foi 

finalizado devido à presença de hemólise em hemácias sensibilizadas com o fármaco e 

quando o fármaco em solução era adicionado à hemácia. 

- A detecção de anticorpo anti-ceftazidima em amostra de um paciente 

confirmou a suspeita clínica de AHIF. 

 

Em conclusão, a detecção de anticorpo anti-valsartana no eluato de um doador 

de plaquetas colhidas por aférese com TAD positivo e a detecção de anticorpo anti-

ceftazidima no soro de um paciente com suspeita clínica de AHIF indicam o sucesso na 

padronização da investigação de anticorpos anti-fármacos nestes dois casos. Os 

resultados aqui apresentados demonstram a factibilidade de testes laboratoriais na 

investigação de anticorpos anti-fármacos em doadores de sangue e em pacientes com 

AHIF. 
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