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Resumo 
Muitos medicamentos têm sido associados a alterações sanguíneas entre 

elas a dipirona, que é o analgésico e antitérmico mais utilizado pela sociedade, apesar 

de sua eficácia seu uso indiscriminado pode causar alterações hematológicas graves 

como a agranulocitose e a anemia aplástica, este trabalho relata o perigo do uso 
indiscriminado da dipirona, suas consequências e quais são as alterações dos exames 

hematológicos. A dipirona segundo alguns estudos possui mais benefícios do que 

riscos, mas como qualquer medicamento deve ser usado com prescrição médica e 
auxílio de um profissional da saúde para que haja um maior controle da 

automedicação. 

  
Palavras-chave: Dipirona, agranulocitose, alterações hematológicas, 

interferências nos exames laboratoriais, aplasia de medula.	

 

Summary 
Many drugs have been associated with blood changes among them, dipyrone, which 

is the most commonly used analgesic and antipyretic, although its efficacy, its 

indiscriminate use can cause serious hematological alterations such as 
agranulocytosis and aplastic anemia, this work reports the danger of Indiscriminate 

use of dipyrone, its consequences  and how it can change the hematological tests. 

Dipyrone according to some studies has more benefits than risks, but as any 
medicine should be used with a prescription and a healthcare professional to have 

greater control of self-medication. 

 

Keywords: Dipyrone, agranulocytosis, hematological alterations, 
interferences in laboratory tests, bone marrow aplasia.	

 

Introdução 
A interferência nos exames laboratoriais mais frequentes é causada por 

fármacos, e tem relação com sua propriedade farmacológica e reações adversas. A 

partir do momento em que um medicamento de uso tradicional, com venda livre 
perante o consumidor tem como questionamento, a sua segurança em relação à 

saúde do paciente é de suma importância, que os profissionais da área por meios de 



publicações científicas exponham os problemas e possíveis soluções, para saber as 

reações adversas dos medicamentos para que sejam adotadas medidas de 
prevenção ou detecção precoce dessas alterações para evitar erros em diagnósticos 

clínicos. 1,2	

A dipirona sódica é um medicamento anti-inflamatório não-estereoidal (AINE) 

utilizado principalmente como analgésico e antitérmico. Sua absorção é eficaz pelas 
diferentes vias de administração, por via oral sua ação é observada em 

aproximadamente 30 minutos, é rapidamente hidrolisado pelo suco gástrico no 

metabólito ativo 4-N-metilaminoantipirina (MAA), o qual é imediatamente absorvido 
pelo organismo, tendo como duração de seu efeito farmacológico de quatro a seis 

horas3. Seu mecanismo de ação consiste na inibição em níveis periféricos da síntese 

de prostaglandinas e tromboxanos, e pela inibição reversível e irreversível da enzima 
ciclooxigenase (Cox I, II e III), impedindo com isso a sensibilização de algioreceptores, 

entretanto podemos observar também a ação no bloqueio da percepção dolorosa do 

tálamo (sistema nervoso periférico).4	

Seu uso é contraindicado na gravidez, amamentação e em pacientes com 
alergia à dipirona sódica ou a qualquer um dos componentes da fórmula, discrasias 

sanguíneas ou depressão da medula, e histórico de doenças do sistema 

hematopoiético. 5	
Sua utilização, no entanto, se encontra proibida a alguns países como, Reino 

Unido, Austrália, Japão e Suécia. A agência regulatória americana, Food and Drug 

Administration (FDA), retirou a dipirona do mercado dos Estados Unidos em 1977, 
com base nos relatos de vários casos de doenças sanguíneas graves após a 

administração do medicamento, alguns dos quais resultaram em morte, em virtude do 

seu suposto papel de deprimir a medula óssea, causando além da agranulocitose a 

anemia aplástica, já no Brasil, Índia, Rússia, Portugal e outros países a dipirona é 
permitida sem nenhuma restrição. 2,6	

 

Objetivo 
Este trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos da dipirona sobre a medula 

óssea, descrever suas possíveis alterações hematológicas e como essas podem ser 

prejudiciais à saúde do paciente. 
 

Métodos 



Para o desenvolvimento do presente artigo, foi  realizada uma revisão da 

literatura, utilizando bibliotecas eletrônicas, utilizando artigos, monografias e 
dissertações  sobre o tema. 

 

Considerações Gerais 
 
No Brasil, a Dipirona foi introduzida em 1922 pela Novartis, com o nome 

comercial de Novalgina®, e desde então sua comercialização, tornou-se 

mundialmente crescente até a década de 70, quando surgiram os primeiros relatos de 
casos graves de agranulocitose e anemia aplástica.7	

Todos os medicamentos podem causar efeitos colaterais, esses efeitos são 

descritos nas bulas de todos os fármacos vendidos. Dentre os efeitos da dipirona 
aparecem as desordens hematológicas, nesse caso tem seu efeito de deprimir a 

medula óssea diminuindo a formação de leucócitos.2	

Os leucócitos são células que fazem parte do sistema imunológico e tem como 

função proteger o organismo contra agentes infecciosos e outras substâncias 
estranhas ao corpo. São produzidos na medula óssea e se diferenciam em dois 

grupos: os granulócitos (neutrófilos, eosinófilos, basófilos), e agranulócitos (linfócitos 

e monócitos). Um adulto saudável pode produzir diariamente cerca de cem milhões 
de glóbulos brancos, porém esses valores diferem de indivíduo para indivíduo e ainda 

assim podem ser considerados valores normais. 2	

A agranulocitose é um raro, mas perigoso efeito colateral, caracterizado pela 
redução total do número de granulócitos circulantes no sangue periférico como 

neutrófilos, eosinófilos, basófilos, é uma discrasia aguda sanguínea, que deixa o 

indivíduo susceptível a infecções, em que o organismo frágil não consegue se 

defender, apresentam sintomas como febre, calafrios, dor de cabeça, ulcerações na 
garganta e no trato gastrointestinal. Já na anemia aplástica o paciente apresenta 

diminuição de células percussoras hematopoiéticas, com sintomas como fadiga, 

hematomas em excesso, hemorragias e infecções. 2,6,9	

Observando a molécula da dipirona (Figura 1), é possível identificar duas 

estruturas ligantes que tem papéis importantes no mecanismo de ação deste fármaco.	

 
Figura 1-  Molécula da dipirona sódica. 



    	
 

Fonte: Medicina NET	
Disponível em http://www.antonini.com.br/geral/dipirona.html	

 
A molécula da dipirona tem uma atividade anestésica, esse efeito se dá ao 

grupamento benzoil (Figura2) que se encontra na estrutura da dipirona, um exemplo 

deste efeito seria a cocaína, já que a mesma tem uma ação anestésica quando usada, 
retirando esse grupamento da cocaína ela perderia essa ação. 

 

Figura 2- Grupamento Benzoil 

           	
Fonte: Medicina NET	
Disponível em http://www.antonini.com.br/geral/dipirona.html	

  

O grupamento sulfato (Figura 3) também encontrada na estrutura da dipirona 
é de suma importância, pois ela é altamente solúvel a água e de fácil absorção, por 

este motivo acaba agredindo a medula óssea que pode causar algumas alterações 

levando a enfermidades como: neutropenia, agranulocitose e aplasia da medula, que 
leva a uma diminuição dos elementos do sangue o que é grave, por exemplo, o único 

tratamento para a aplasia da medula seria o transplante, que se não for feito 

rapidamente pode levar a pessoa a óbito. 

 
Figura 3 – Grupamento Sulfato 

 



     	
Fonte: Medicina NET	
Disponível em http://www.antonini.com.br/geral/dipirona.html	

 

O diagnóstico de agranulocitose não é fácil diante dos sintomas (febre, 
tremores, dor de cabeça, amigdalite) pois são os mesmos que nos levam a tomar anti-

inflamatórios e analgésicos o que podem estar causando esses sintomas.¹¹ Alterações 

nos exames laboratoriais também podem passar desapercebidas uma vez que alguns 
exames são solicitados sem a informação se o paciente está faz uso de algum 

medicamento, principalmente se esse for de uso indiscriminado como a dipirona.¹² 

Para um primeiro diagnóstico será realizada anamnese e quando houver suspeita de 
agranulocitose deve ser pedido exames laboratoriais para confirmar o diagnóstico, tais 

como hemograma, e mielograma¹³. Após realizado os exames podemos considerar 

diagnóstico de agranulocitose se no hemograma encontrarmos contagem de 

granulócitos de 500/mm³ ou menos, contagem de leucócitos totais inferior a 
3.000/mm³ comparados a exames anteriores normais e no mielograma o 

aparecimento de células mielóides e promielócitos com maturação interrompida, e a 

confirmação é feita pelo aumento de granulócitos mais de 1.500/mm³ em até 30 dias 
após a suspensão do fármaco.11,13,14	

 No geral a agranulocitose pode ser induzida por medicamentos de duas 

maneiras diferentes. A primeira ocorre com uma interferência do medicamento, 
podendo ser analisada por mecanismos farmacológicos, essa atividade metabólica 

não tem origem alérgica e prejudica a medula por ser importante para a produção de 

granulócitos. A segunda acontece por mecanismo imunológico a qual o fármaco induz 

o indivíduo a produzir anticorpos que reagirão contra os granulócitos e seus 
precursores da medula óssea. Sem contato com a droga o anticorpo fica inativo no 

plasma, mas pode voltar a ocorrer se houver novamente a exposição. Em pacientes 

com agranulocitose induzida por medicamentos foi possível detectar pelo teste de 
ELISA anticorpos antigranulócitos, o que contribui para acreditarmos no mecanismo 



imunológico de agranulocitose induzida por dipirona já que a mesma foi relacionada 

ao estudo. O tratamento consiste em parar a medicação a qual é suspeita de causar 
a doença, uso de antibióticos de amplo espectro, medicamentos que estimulem as 

colônias granulócitos macrófagos têm em cerca de 80% dos casos a recuperação é 

completa.	

A anemia aplástica é uma doença rara, mas de grande importância a qual o 
paciente, apresenta uma insuficiência da medula não tendo quase nenhuma célula 

percussora hematopoiética (Figura 5), pode aparecer por indução de fármacos cerca 

de 20% a 25% dos casos, o restante ainda não tem causa definida. Está relacionada 
ao sistema imunológico, que produz linfócitos T citotóxicos que estimularão a uma 

produção de interferon gama e fator de necrose tumoral que vão agir inibindo a 

hematopoese e levando as células a apoptose. Para um diagnóstico de anemia 
aplástica é preciso realizar alguns exames de confirmação como o hemograma, onde 

os resultados serão hemoglobina menor de 10g/dl, plaquetas menor que 50.000/mm3, 

neutrófilos menor que 1.500/mm³ e variáveis graus de pancitopenia, a biópsia da 

medula óssea ,que nesse caso apresentará uma diminuição significativa das células 
sendo substituído o tecido normal por células de gordura, dosagens de ferro sérico, 

ferritina e transferrina, que estarão aumentados 14,15 A anemia aplástica é tratada 

através do transplante de medula óssea geralmente feito com parentes que sejam 
compatíveis, se não houver essa possibilidade o tratamento é feito com 

imunossupressores.16,17	

Figura 4 – Medula óssea normal (esquerda), medula óssea com Anemia 
aplástica (direita). 

      	

Fonte: Atlas de Anatomia Patológica Unicamp 
Disponível em http://anatpat.unicamp.br/lamhemo4.html	



Um modo de prevenir essas interferências seria orientar os pacientes quanto 

a automedicação, pois sabemos que todo medicamento tem reação adversa mas o 
nosso papel como profissionais da saúde é deixá-los cientes de que a automedicação 

por mais simples que possa parecer é perigosa, sendo induzida tanto por pessoas 

conhecidas , como por comerciais na TV, internet e revistas, esses mesmos meios de 

comunicação só mostram o benefício do medicamento e não aborda nenhum tipo de 
efeito colateral ou adverso e por muitas vezes o papel de alguns profissionais como 

os farmacêuticos é restrito em somente vender o medicamento sem dizer os efeitos 

mais nocivos à saúde.18	

Considerações Finais 

A dipirona é um fármaco muito importante para diversos tipos de dor sendo 

seu efeito benéfico muitas vezes maior que o colateral, o que nos preocupa é o uso 
abusivo dessa droga que em algum momento pode causar problemas a saúde, e ainda 

mais por ser uma das drogas mais utilizadas na automedicação, vendida sem 

prescrição e de valor acessível. Acredito que isso contribui para o uso sem limites, 

pois muitas vezes a pessoa não sabe os riscos de se automedicar. Outro problema é 
a influência que esses medicamentos podem ter nos exames clínicos, tanto in vitro 

como in vivo, e a dificuldade que temos para relacionar uma droga tão utilizada a 

essas mudanças, pois se fosse uma droga de uso controlado o médico saberia que 
essa reação poderia ser por esse medicamento, mas no caso da dipirona o paciente 

não irá falar que fez o uso, pois é um medicamento de grande uso na população. Para 

ajudar a diminuir a automedicação seria preciso mais orientação a população sobre 
os riscos do uso dos medicamentos sem prescrição médica, que seja ele uma simples 

dipirona.	
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