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INTRODUÇÃO 

A anemia hemolítica induzida por 

fármacos (AHIF) é uma entidade rara, 

ocorrendo em cerca de 1 por1 milhão de 

indivíduos, mas potencialmente fatal. 

A associação de piperacilina/tazobactam 

(derivado sintético da penicilina e inibidor 

da betalactamase) é frequentemente 

utilizada em diversas patologias e uma 

causa frequente de AHIF. 

CASO CLÍNICO 

Homem de 66 anos com Diabetes Mellitus 

tipo 2 há cerca de 20 anos, com 

nefropatia, retinopatia e neuropatia 

diabéticas importantes, é internado no 

Serviço de Cirurgia do nosso hospital a 

18/06/19 por gangrena do pé esquerdo, 

com indicação para amputação abaixo do 

joelho. Iniciou profilaticamente 

piperacilina/tazobactam, de acordo com as 

normas do Serviço de Cirurgia.  
No pré-operatório: anemia normocítica 

normocrómica. Durante o procedimento 

cirúrgico, foi pedida uma unidade de 

concentrado eritrocitário (UCE). 

O doente não tinha história transfusional 

conhecida no nosso Serviço. O estudo 

imunohematologico pré-transfusional não 

apresentou alterações e compatibilizou-se 

1 UCE, com o grupo, fenótipo Rh e Kell do 

doente. 
7º dia pós-operatório: Hemoglobina (Hb) 

de 5.7g/dl, foram pedidas 2 UCEs. No 

estudo pré transfusional verificou-se 

positividade inconclusiva na Pesquisa de 

Anticorpos Irregulares, Teste de Coombs 

Direto (IgG 3+, C3d 3+) e auto-controlo 

positivos. Não foi possível compatibilizar 

UCEs no Banco de Sangue.  
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CONCLUSÃO 

A anemia hemolítica induzida por 

piperacilina/tazobactam, um antibiótico 

frequentemente utilizado na pratica 

clinica, é uma doença rara, mas com 

consequências potencialmente graves. Os 

clínicos devem estar alerta para esta 

entidade, especialmente na suspeita de 

hemólise. Nestes casos a medicação 

deverá ser imediatamente suspensa e 

iniciada terapêutica com corticóide em alta 

dose. Em casos graves e de elevada 

suspeita, a transfusão não deverá ser 

protelada. 

Foi enviado pedido de estudo 

imunohematológico ao Laboratório de 

Referência do Instituto Português do 

Sangue (IPST) e pedidas UCEs 

compatibilizadas. 

 8º dia pós-operatório: agravamento 

clínico, com queda abrupta de Hb;  

doente admitido em Unidade de 

Cuidados Intensivos; iniciou 

Metilprednisolona 1g 5 dias e suspendeu 

antibioterapia. Fez 3 UCEs 

compatibilizadas no IPST com 

rendimento transfusional.  
9º dia pós-operatório: Pesquisa de 

Anticorpos a Piperacilina/Tazobactam 

positiva.  
Durante o internamento fez mais 3 UCEs. 

11º dia pós-operatório: última UCE  

16º dia pós-operatório: transferência para 

enfermaria 

23º dia pós-operatório: alta 

Pré-op; 9,4 
Pós-op; 9,11 

3ºdia; 8,3 

7ºdia; 5,7 

8ºdia; 3,9 

8ºdia; 2,9 

8ºdia; 3,6 

8ºdia; 4,8 

8ºdia; 5,55 

8ºdia; 6,88 
9ºdia; 7,1 

23ºdia; 9 
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Hemoglobina ao longo do internamento Hb…

  UCE 

Informámos o médico assistente do 

doente da possibilidade de se tratar de 

uma anemia hemolítica imune 

(autoimune/secundária a fármacos) e 

demos indicação para ser efetuado o 
estudo dos parâmetros de hemólise.  

DIa 8º 13º 

LDH (U/L) 1237 552 

Bilirrubina 

Total (mg/dL) 
3,38 0,79 

Bilirrubina  

Direta (mg/dL) 
1,55 0,5 

Haptoglobina (mg/dL) 12 132 


