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INTRODUÇÃO

A carboximaltose férrica (FCM) é a formulação de ferro
endovenoso preferencial no tratamento da anemia ferropénica
devido à sua eficácia, segurança e rapidez de administração.

A hipofosfatemia associada à FCM está descrita como sendo
transitória e pouco associada a morbilidade.

Com este caso clínico pretende-se evidenciar que a
hipofosfatemia pode ser sustentada, em doentes que requeiram
múltiplas doses de FCM, podendo culminar em osteomalacia
apresentando-se com dor osteo-articular e impotência funcional
progressiva.

DESCRIÇÃO DO CASO

APRESENTAÇÃO

Homem de 56 anos de idade, seguido no Instituto Português de
Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE desde Agosto de 2000,
por suspeita não confirmada de neoplasia da nasofaringe, com
diagnóstico de Doença de Osler-Weber-Rendu (OWR), também
conhecida por Telangiectasia Hemorrágica Hereditária,
diagnosticada em 1997, e anemia ferropénica crónica secundária a
hemorragia das mucosas nasal e oral.

Em 2011, inicia terapêutica com ferro endovenoso (FeEV) com
óxido de ferro sacarosado (IS).

Em Novembro de 2015, substitui-se a formulação de ferro por
FCM.

Em Março de 2017, iniciou dor localizada no pé direito com
características mecânicas que, progressivamente, atingiu também
a região coccígea , ancas e joelhos bilaterais e região dorsal. O
quadro álgico tornou-se progressivamente incapacitante
condicionando, por fim, alterações da marcha com necessidade de
auxiliares da mesma e imobilização no leito por períodos diários
prolongados. Nunca apresentou alterações sensitivas nem da
força muscular.

Em Fevereiro de 2018, a terapêutica com FCM foi descontinuada .

No total, entre Dezembro de 2011 e Novembro de 2015, realizou
21 administrações de IS de 200 mg e, entre Novembro de 2015 e
Fevereiro de 2018, foram administradas 35 perfusões de 500 ou

de 1000 mg de FCM.

INVESTIGAÇÃO

A investigação laboratorial demonstrou normocalcemia, níveis
séricos de fosfatase alcalina e hormona paratiroideia aumentados.

Embora sem valores da taxa de reabsorção tubular renal de
fósforo, que confirmem, a eliminação renal de fósforo
aumentada, a progressiva melhoria sintomática e normalização
dos valores analíticos, após a descontinuação da terapêutica com
FCM e terapêutica com fósforo per os, sugere osteomalacia
hipofosfatemica iatrogénica.

A cintigrafia óssea, realizada 8 meses após descontinuação da
FCM, ainda apresenta “alterações sugestivas de patologia do
metabolismo ósseo (osteomalacia) com possível expansão
medular (no contexto de anemia crónica)” (figura 1).

À data, sob suporte transfusional com CE semanal.

DISCUSSÃO

Existem poucos casos na literatura sobre a osteomalacia
hipofosfatémica iatrogénica associada a terapêutica com ferro
endovenoso.

A hipofosfatemia é um efeito secundário documentado da
terapêutica com FCM. O mecanismo é desconhecido mas
pressupõe interacções complexas entre a formulação de ferro e o
FGF23.

O FGF23 foi descoberto no início do século e a sua fisiologia é
complexa e continua por se esclarecer, nomeadamente, aspectos
relacionadas com a transcrição de FGF23, secreção pelos
osteócitos e mecanismo regulatórios.

Modelos animais demonstraram que a ferropenia aumenta a
quantidade de mRNA do FGF23 e a sua expressão proteica.

Contudo, este aumento da expressão de FGF23, associa-se a um
aumento da sua clivagem em fragmentos inactivos. Assim,
teoricamente, a actividade global do FGF23 mantém-se inalterada
e a homeostasia do fósforo mantém-se equilibrada na presença
de ferropenia.

Alguns autores sugerem que a fracção glicídica de formulações de
ferro como, por exemplo, a FCM, inibem, desproporcionalmente,
a metabolização do FGF23, aumentando a sua actividade e,
consequentemente, a eliminação renal de fósforo.

Os factores que predispõem os doentes à hipofosfatemia induzida
pelo ferro são especulativos mas, possivelmente, relacionados
com inflamação, malnutrição, insuficiência renal e predisposição
genética.

CONCLUSÃO

A hipofosfatemia induzida pela FCM é conhecida. Em doentes com
necessidades crónicas de FeEV, a hipofosfatemia prolongada
pode cursar com osteomalacia e, consequentemente, dor óssea,
limitações funcionais e, em casos extremos, fracturas ósseas. É
fundamental, a vigilância e valorização da dor óssea em doentes
sob FeEV.

Doentes que requeiram mais do que uma dose de FeEV devem
realizar doseamentos de fosfatemia, taxa de reabsorção tubular

renal de fósforo (após jejum nocturno) e 1,25-di-hidroxivitamina
D. Uma taxa de reabsorção de fósforo diminuída e níveis séricos
de 1,25-di-hidroxivitamina D diminuídos, associados a
hipofosfatemia, confirmam a eliminação renal de fósforo
aumentada, induzida pelo FGF23. O doseamento de FGF23,
quando disponível, poderá ter interesse académico.

A fosfatemia deverá ser sempre monitorizada em doentes que
requeiram terapêutica com FeEV continuada.

Figura 1: cintigrafia óssea.


