
  RESUMO CLÍNICO 
 

•  Doente do sexo feminino de 46 anos; 
 

•  Diagnóstico principal à admissão: Carcinoma da mama localmente avançado sob paclitaxel, carboplatino, antraciclina e 
ciclofosfamida e em ensaio clínico com pembrolizumab vs. placebo; 

 

•  Motivo de admissão: neutropenia febril sem foco; resolvida após escalada terapêutica de piperacilina/tazobactam + 
fluconazol para vancomicina + meropenem; 

 

•  Diagnósticos secundários: 
• Tromboembolismo pulmonar bilateral no actual internamento; 
• Hipofisite de provável etiologia imune, no contexto da terapêutica. 
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 INTRODUÇÃO 

 O Pembrolizumab é um anticorpo monoclonal humanizado contra o receptor de morte PD-1 (programmed death receptor-1) 
utilizado no tratamento de várias neoplasias sólidas e com indicações em expansão. Os seus efeitos secundários imuno-
mediados são conhecidos, sobretudo a nível cutâneo, gastro-intestinal, endócrino, muscular, renal, nervoso, hematológico, 
cardiovascular e ocular. O aparecimento de sintomas deste foro deve levar a um alto grau de suspeição de causa iatrogénica. 

 Apresenta-se o estudo laboratorial efectuado a uma doente  do sexo feminino, de 46 anos, com carcinoma da mama invasivo, 
incluída em ensaio clínico cego com pembrolizumab vs. placebo. 

 

  CONCLUSÃO 

  Face à negatividade de todas as outras suspeitas clínicas, e apesar de não ser possível determinar se a doente estava no braço 
placebo ou no braço terapêutico do ensaio clínico, foi feito um diagnóstico de anemia hemolítica secundária a pembrolizumab. 
A favor do braço terapêutico do estudo está a existência dum quadro de hipofisite. Qualquer destes diagnósticos de iatrogenia 
é presuntivo e de exclusão. 

 

  O diagnóstico neste caso só foi possível pela estreita colaboração entre as várias áreas laboratoriais (Hematologia, Química 
Clínica, Imunologia, Imuno-hemoterapia, Microbiologia e Anatomia Patológica) e os serviços clínicos (Oncologia Médica, 
Hematologia Clínica, Nefrologia) de 3 instituições de saúde (Instituto Português de Oncologia do Porto, Centro Hospitalar 
Universitário de Coimbra e Centro Hospitalar Universitário de São João).  

 

  O caso reforça a importância da medicina laboratorial no século XXI na resolução de problemas clínicos multidisciplinares e 
com um grau de complexidade tanto maior quanto o avanço científico. 

  

ESTUDO CLÍNICO-LABORATORIAL 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebida no laboratório de Química 
Clínica uma amostra de sangue 
periférico, em tubo com gel 
separador. Após centrifugação, 
observa-se soro de aspecto 
acastanhado. 

Por suspeita de 
hemólise durante 
a colheita, é 
pedida nova 
amostra, que 
revela aspecto 
semelhante. 

Resultados analíticos: 
• Eritrócitos: 2.39 x10¹²/L (véspera: 2.82) 
• Hgb: 7.3 g/dL (véspera: 8.7) 
• Htc de 0.20 L/L, restantes índices 
eritrocitários normais 

• Plaquetas: 117 x10⁹/L 
• Sem alterações de relevo da série branca 
• Ausência de esquizócitos em extensão de 
sangue periférico; presença de reticulócitos 

• Ureia: 70.9 mg/dL (véspera: 30.0) 
• Creatinina:2.44 mg/dL (véspera: 1.0) 
• Bilirrubina total: 1.48 mg/dL, com bilirrubina 
directa de 0.51 mg/dL 

• LDH: 1969 U/L 
• Sódio: 138 mEq/L 
• Potássio: 4.9 mEq/L 
• Proteinúria de 100 mg/dL; hemoglobinúria 
sem eritrocitúria; sem outras alterações do 
sedimento urinário 

Perante estes resultados, é 
decidido dosear a mioglobina 
na urina. Uma vez 
confirmada a sua ausência, 
doseia-se também a 
haptoglobina no soro 
(indetectável) e realiza-se a 
prova de Coombs (negativa). 
Restante estudo imunológico 
sem alterações relevantes. 

Tendo em conta o diagnóstico 
de Síndrome Hemolítico 
Urémico (SHU) feito em 2016 
ao filho da paciente (então 
com 8 meses de idade), faz-se 
despiste de SHU atípico, no 
Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra. 
Contudo, a actividade da 
ADAMTS13 é normal. 

A biópsia renal revela necrose tubular aguda maciça, com 
numerosos cilindros eritrocitários, mas exclui microangiopatia.  
Assim, a Lesão Renal Aguda terá provavelmente etiologia 
multifactorial: 

•  Toxicidade do heme e obstrução tubular associados a 
hemoglobinúria abundante; 

•  Hipotensão e toxicidade da vancomicina; 
•  Mecanismo imunológico (auto-imunidade? Iatrogenia?). 

Para esclarecimento do quadro hemolítico 
intravascular, decide-se realizar pesquisa de 
Hemoglobinúria Paroxística Nocturna (HPN), no 
Centro Hospitalar Universitário de São João. A 
citometria de fluxo com marcação para CD55 e 
CD59 revela-se negativa para clones de HPN. 


