
Tuberculose e Carboximaltose

Introdução

A anemia ferropénica é a forma mais comum de
anemia ao nível mundial. Os doentes com anemia
ferropénica devem ser tratados, uma vez que a
anemia e a ferropenia têm impacto negativo na
saúde, na qualidade de vida e nas capacidades
sociais. Existem várias opções terapêuticas, tanto
por via oral (PO), como por via intravenosa (IV).
Entre as diferentes fórmulas de ferro IV, a
carboximaltose férrica (CMF) apresenta as seguintes
vantagens: tempo de administração mais curto, sem
dose teste, efeito mais rápido e menor taxa de
reacções anafilácticas. Contudo, a CMF está
contraindicada na presença de infeção ativa, no
primeiro trimestre de gravidez, nos doentes com
reações de hipersensibilidade ao fármaco e nas
crianças com idade inferior aos 14 anos.
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Medicação habitual: antirretrovirais, antituberculostáticos (Etambutol, Isoniazida, Pirazinamida,
Piridoxina, Rifabutina).

Durante o internamento no Serviço de Infecciologia por tuberculose, apresentou anemia secundária a
perdas hemorrágicas vaginais (pólipo endometrial), com necessidade de suporte transfusional. Proposta
para histerectomia, foi referenciada à Consulta de Imuno-hemoterapia, para optimização pré-operatória
(PBM).

Hb 7,7g/dL, VGM 67,8fL, HGM 19,7pg, Ret-Hb 17,8pg, Ferritina 7ng/mL, ST 6%, Ácido fólico 2,34ng/mL,
Vitamina B12 580 pg/mL, PCR 0,80 mg/dL.

Foi tratada com CMF IV (dose total 1500mg em duas semanas), sem intercorrências, com boa resposta
clínica e analítica (Hb 7,7g/dL > 12,5g/dL). Após o tratamento, manteve seguimento na Consulta de
Infecciologia. Sem agravamento clínico das suas patologias infecciosas.

É conhecida a associação entre o ferro e as
infecções:

Ø Trousseau descreveu pela primeira vez,
em 1868, os efeitos nocivos da
sobrecarga do ferro na tuberculose
pulmonar;

Ø Em 1978, Murray et al. reportou a
reactivação da malária, da brucelose e
da tuberculose em indivíduos da
Somália após sobrecarga de ferro;

Ø Gordeuk et al. relatou em 1996 (com
base em dados de autópsia de
africanos na década de 1920) que a
sobrecarga esplénica do ferro foi a
variável mais significativa associada à
morte por tuberculose.

Caso clínico
Mulher de 37 anos, caucasiana, autónoma. Antecedentes pessoais: Tuberculose disseminada em Abril
de 2019 com envolvimento pulmonar, hepatoesplénico e medular; Infeção crónica por VIH-1,
diagnosticada em 2001; Teratoma do ovário (anexectomia esquerda em 2012); Lesão pavimentosa intra-
epitelial de alto grau no colo do útero (associada a HPV) e submetida a conização em 2014.

Conclusão
De acordo com as normas clínicas, a CMF IV está contraindicada na infecção ativa, podendo levar ao
agravamento do processo infeccioso por hiperferritinémia transitória.

Este caso revela que é importante avaliar os riscos versus benefícios desta terapêutica, pelo que a
decisão deve ser individualizada e feita num contexto multidisciplinar (no caso clínico descrito, a
terapêutica foi decidida em conjunto com a Infecciologia).


