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RESUMO

Introdução:  As  alterações  hematoscópicas são  distúrbios  morfológicos
observados  em  células  sanguíneas,  através  da  microscopia.  As  principais
modificações estão associadas ao uso de medicamentos, que podem induzir
processos de discrasias sanguíneas. Desse modo, este trabalho teve o objetivo
de  analisar  as  principais  alterações  hematoscópicas  induzidas  por
medicamentos.  Metodologia:  Trata-se  de uma revisão de  literatura  que  foi
desenvolvida com base em uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo de
análise  qualitativa.  As  buscas  foram  realizadas  em  bases  de  dados
bibliográficos: SciElo, Google Acadêmico e BVS e livros entre os anos de 2009
e  2019.  Utilizando-se  descritores:  Discrasias  sanguíneas,  Medicamentos,
interferentes laboratoriais.  Resultados e Discussão:  Foram selecionados 20
artigos. Cita-se assim que as principais alterações hematológicas associadas a
uso de fármacos são: Macrocitose, neutrófilos hiporsegmentados(Metrotrexato,
raltitrexato, trimetoprima, pirimetamina), Macrocitose (Sunitinibe), Sideroblastos
(Isoniazida),  Macrocitose(Fenitoína,  primidona  e  fenobarbital),  Eritrócitos  em
rouleaux,  eliptócitos,  anisocitose  e  estomatócitos(Captopril,enalapril  e
losartana). Conclusão: Percebeu-se que o uso de alguns medicamentos pode
induzir alterações sanguíneas através das suas propriedades farmacológicas
ou  não.  Dessa  forma,  os  conhecimentos  acerca  dos  RAMs  são  de  suma
importância para adoção de medidas profiláticas ou detecção precoce para o
manejo dessas alterações e evitar possíveis complicações. 

Palavras-chave:  Discrasias  sanguíneas;  Medicamentos;  interferentes
laboratoriais.
______________________________________________________________

ABSTRACT

Introduction: Hematoscopic changes are morphological disorders observed in
blood cells, through microscopy. The main changes are associated with the use
of  medications,  which can induce processes of  blood dyscrasias.  Thus,  this
study aimed to  analyze the  main  hematoscopic  changes induced by  drugs.
Methodology: This  is  a  literature  review  that  was  developed  based  on  a
descriptive  literature  review  of  qualitative  analysis.  The  searches  were
performed in  bibliographic databases:  SciElo,  Google Scholar  and VHL and
books between the years 2009 and 2019. Using descriptors: Blood dyscrasias,
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Medicines, laboratory interferents.  Results and Discussion: 20 articles were
selected. Thus, it is mentioned that the main hematological changes associated
with  the  use  of  drugs  are:  Macrocytosis,  hyporsegmented  neutrophils
(Metrotrexate,  raltitrexate,  trimethoprim,  pyrimethamine),  Macrocytosis
(Sunitinib),  Sideroblasts  (Isoniazid),  Macrocytosis  (Phenytoin,  primitose)  in
rouleaux, elliptocytes, anisocytosis and stomatocytes (Captopril, enalapril and
losartan).  Conclusion: It was noticed that the use of some drugs can induce
blood  changes  through  their  pharmacological  properties  or  not.  Thus,
knowledge about ADRs is extremely important for the adoption of prophylactic
measures or early detection for the management of these changes and to avoid
possible complications.

Keywords: Blood dyscrasias; Medicines; laboratory interferences.
_______________________________________________________________

INTRODUÇÃO

As reações  adversas  a  medicamentos  (RAMs)  são  reconhecidas  como um
importante  problema  de  saúde  pública,  sendo  responsáveis  inclusive  por
significativo índice de internações hospitalares e mortalidade (FERREIRA et al.,
2013).  As  interferências  nos  exames  laboratoriais  mais  frequentes  são
causadas  por  fármacos,  estando  correlacionado  com  suas  propriedades
farmacológicas que manifestam clinicamente como discrasias hematológicas. A
compreensão  das  características  e  do  padrão  de  ocorrência  dos  efeitos  é
informação  essencial  para  a  segurança  dos  usuários  de  medicamentos,
atividade intrínseca aos interesses da Farmacovigilância (FARIAS et al., 2015).
Fato que quando há alterações inesperadas nos exames laboratoriais, pode ser
considerada  a  existência  de  uma  interferência  medicamentosa  (BEZERRA;
MALTA,  2016).  Portanto,  os  medicamentos  nas  análises  clínicas  assumem
importante papel na rotina laboratorial por interferirem no diagnóstico clínico-
laboratorial (PERONICO et al., 2017).
Assim,  as  interferências  medicamentosas  no  sistema  sanguíneo,  podem
provocar alterações hematológicas graves, como a agranulocitose, aplasia de
medula  óssea  e  alterações  morfológicas  que  podem  comprometer  a
funcionalidade  das  células  (BEZERRA;  MALTA,  2016).  Estudos  efetuados
nessa área de investigação dedicaram especial atenção a eventos adversos de
extrema relevância, dado o potencial de ameaça à saúde (PERONICO et al.,
2017). Porém, esses efeitos podem passar despercebidos, uma vez que testes
laboratoriais  são  frequentemente  solicitados  sem  a  informação  sobre
tratamento farmacológico concomitante (BEZERRA; MALTA, 2016). Na prática
clínica, há necessidade de se conhecer a ocorrência de discrasia sanguínea
em função do uso de um dado medicamento para que medidas adequadas
sejam  adotadas,  como  a  monitoração  do  paciente  ou  a  retirada  do
medicamento em uso (FERERRA, 2013). Neste contexto, este artigo tem como
objetivo  realizar  um  levantamento  bibliográfico  através  de  uma  revisão  de
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literatura  referente  às  principais  interferências  medicamentosas  que  podem
causar possíveis alterações hematológicas em exames laboratoriais.

METODOLOGIA

A  pesquisa  teve  caráter  descritivo  e  qualitativo,  com  base  em  revisões
bibliográficas.  Utilizou-se  bancos  de  dados  para  levantamento  bibliográfico
através  da  Scientific  Eletronic  Library  Online (SCIELO),  Literatura  Latino
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Portal de Pesquisa da
BVS, EBSCO, Google Acadêmico, Revistas científicas e livros, sob período de
publicações referentes ao ano de 2009 a 2019. Os critérios de inclusão dos
estudos foram: pesquisas que abordassem a temática, publicadas no idioma
português,  inglês  ou  espanhol,  em  formato  de  artigos  originais.  Foram
excluídos  os  estudos  que  não  obedecessem  aos  critérios  de  inclusão
elencados.  Utilizaram-se  descritores:  Discrasias  sanguíneas,  Interferentes
Laboratoriais,  Reações  Adversas  a  Medicamentos,  Controle  de  qualidade
Laboratorial,  Hematologia.  As  variáveis  estudadas  foram  às  seguintes:
medicamentos,  alterações hematológicas associadas,  possíveis  mecanismos
de ação e autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram  selecionados  20  artigos,  dos  quais  as  principais  alterações
hematológicas associadas a uso de fármacos foram macrocitose, neutrófilos
hiporsegmentados, sideroblastos em anel,  esquizócitos, esferócitos e corpus
de Heinz.Decorrente  associadas ao uso de Metrotrexato (MXT),  raltitrexato,
trimetoprima, pirimetamina, Isoniazida e Fenazopiridina, primaquina,dapsona,
cloranfenicol, sulfanilamida, respectivamente.

QUADRO 1: Medicamentos associados a possíveis alterações hematológicas,
2020.

Medicamentos Alterações
hematoscópicas

associadas

Possíveis
mecanismos de

ação

Autores

Metrotrexato  (MXT),
raltitrexato, trimetoprima,
pirimetamina

Macrocitose,
neutrófilos
hiporsegmentados,
inclusões
eritrocitárias,
plaquetas  com
variação  de
tamanhos.

Inibição  da  síntese
de  folato  ativo
(antimetabólicos)

SILVA et  al.,2016;
OLIVEIRA,  2014;
WHALEN;
FINKEL;
PAVANELIL,
2016;  LONGO,
2015

Sunitinibe Macrocitose

Inibição fora do alvo
do  fator  de
crescimento  de

PRINCE;
SHAARBAF;

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



células-tronco c-Kit. WOOD, 2010

Isoniazida

Sideroblastos  em
anel,  esquizócitos,
pontilhados
basófilicos  e
codócitos.

Interferir  no
metabolismo  da  vit.
B6,  na  síntese  do
piridoxal fosfato e do
ácido-5ᵟ-
aminolevulínico.

SILVA et al.,2016

Fenitoína,  primidona  e
fenobarbital 

Macrocitose

Interferem  na
absorção/excreção
de folatos.

BRUNTON;
HABNER;
KNOLLMANN,
2012

Filgrastim

Granulações  tóxicas
em neutrófilos

Pela  potencialização
das  funções
fagocíticas  e
citotóxicas  dos
neutrófilos

BRUNTON;
HABNER;
KNOLLMANN,
2012

L-asparaginases

Estomatócitos  e
leptócitos

Sem  mecanismo
elucidado.

FAILACE;
FERNANDES,
2015

Captopril,  enalapril,
losartana

Eritrócitos  em
rouleaux,  eliptócitos,
anisocitose  e
estomatócitos

Sem  mecanismo
elucidado.

PERONICO et  al.,
2017;  SOUZA;
SANTIAGO;
ALMEIDA, 2016

Fenazopiridina,

primaquina,dapsona,
cloranfenicol,
sulfanilamida.

Esquizócitos,
esferócitos,  Corpus
de Heinz 

Associado  a
deficiência de G6PD.
O  fármaco  causa
estresse oxidativo no
eritrócito.

VON et  al.,  2013;
SILVA et al., 2016;
BRUNTON;
HABNER;
KNOLLMANN,
2012.

Fonte: autoria própria, 2020.

A supressão da medula óssea é provavelmente o mecanismo mais frequente
para discrasias sanguíneas induzidas por drogas (FERREIRA et al., 2013). Os
medicamentos  podem  causar  uma  variedade  de  alterações  hematológicas,
através da interferência da hematopoese na medula óssea ou danificando as
células sanguíneas maduras por anticorpos. Os mecanismos fisiopatológicos
podem ser por toxicidade direta sobre a medula óssea ou as células periféricas,
por anomalias no metabolismo de alguns fármacos, por hipersensibilidade, por
defeitos  imunológicos  secundários  a  infecções  virais  ou  por  mecanismos
mistos.  O  risco  de  transtornos  hematológicos  por  medicamentos  é  mais
frequente são a trombocitopenia, a neutropenia e a agranulocitose (FARIAS et
al., 2015). 
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No sistema eritrocitário, os fármacos podem causar a destruição precoce das
hemácias, levando a um quadro de Anemia Hemolítica Autoimune Induzida por
Medicamentos, que é ocasionado pela formação de anticorpos dirigidos contra
a própria droga ou contra antígenos intrínsecos às hemácias. Os mecanismos
potencialmente  envolvidos  são:  Adsorção  da  droga  (hapteno);  Adsorção  de
imunocomplexos;  Indução  de  autoimunidade;  Adsorção  não  imunológica  de
proteínas (FERREIRA, 2010). Já nos leucócitos os fármacos podem induzir o
processo de agranulocitose (a neutropenia é mais comum), na qual a patogenia
envolvem efeitos tóxicos dose dependente interferem na replicação celular ou
na síntese de proteínas vitais para a célula e toxicidade não relacionada à
dose, que leva ao aumento da destruição dos neutrófilos por mecanismo imune
incluindo  sulfonamidas,  antitireoidianos,  anticonvulsivantes,  dentre
outros(FERREIRA et al., 2013). E por fim, alguns medicamentos podem induzir
alterações no sistema hemostático, ocasionado Trombocitopenia Induzida por
Drogas  (TID).  A  mais  comum está  associada  ao  uso  da  heparina,  onde  a
utilização  da  mesma  desencadeia  uma  reação  imunológica  mediada  por
anticorpos contra o fator plaquetário 4 (PF4) (PIMENTA et al., 2016).

CONCLUSÃO

A ação dos medicamentos como fator interferente nos testes laboratoriais pode
levar  a  diagnósticos  falsos  e  a  intervenções  clínicas  erradas.  Portanto,
percebe-se  que  o  uso  de  alguns  medicamentos  pode  induzir  alterações
sanguíneas.  Fato  que  identificar  essas  interferências  é  importância  no
conhecimento das alterações hematológicas provocadas pelo uso de fármacos
para os farmacêuticos e para população em geral, auxiliando o profissional na
execução  da  atenção  farmacêutica,  diagnosticando  possíveis  RAM.  Dessa
forma,  os  conhecimentos  acerca  dos  RAMs  são  de  suma  relevância  para
adoção de medidas profiláticas ou detecção precoce para o manejo dessas
alterações e evitar possíveis complicações clínicas.
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