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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dipirona (metami-
zol) é um fármaco amplamente utilizado como antitérmico 
e analgésico. Há evidências que, quando administrado por 
via venosa, ocasiona efeito antitérmico mais intenso que o 
paracetamol. Relatos de agranulocitose relacionada ao uso 
da dipirona têm sido divulgados desde 1935 e motivaram 
sua suspensão de comercialização em alguns países como: 
Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Noruega, entre 
outros. No Brasil, o uso da dipirona é permitido sem restri-
ções. O objetivo deste estudo foi relatar um caso de panci-
topenia associada ao uso de dipirona.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 19 
anos, com paralisia cerebral e epilepsia, internado na uni-
dade de terapia intensiva, em tratamento de pneumonia, 
desenvolveu dois episódios de pancitopenia tendo como 
causa mais provável o uso de dipirona. 
CONCLUSÃO: A dipirona administrada por via venosa 
pode ser uma causa de pancitopenia em pacientes interna-
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dos. Sendo assim, é necessária especial atenção aos casos de 
distúrbios hematológicos induzidos por medicamentos. Ape-
sar de não tão frequentes na prática clínica, a retirada imedia-
ta destes fármacos pode levar a reversão de quadros graves. 
Descritores: agranulocitose, dipirona, metamizol, pancito-
penia. 

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Dipyrone (met-
amizole) is a drug largely used in Brazil, acting as an anti-
pyretic and as an analgesic, with advantages of intravenous 
use and better antipyretic effect than paracetamol. Agranu-
locytosis reports related to its use has been published since 
1935 and motivated the suspension of commercialization 
of dipyrone in countries like the United States, United 
Kingdom, Australia, Norway and others. In Brazil, dipy-
rone use is allowed without any restrictions. The objective 
of this study was to report a case of pancytopenia induced 
by dipyrone (metamizole).
CASE REPORT: Male patient, 19 years-old, with Cere-
bral palsy and epilepsy, had two episodes of pancytopenia 
possibly related to the use of dipyrone while in treatment 
for pneumonia in an intensive care unit. 
CONCLUSION: Intravenous dipyrone can be a cause of 
pancytopenia in hospitalized patients. Attention is needed 
for drugs-related hematologic events. Although not com-
mon in clinical practice, the immediate withdrawal of these 
drugs can lead to a reversal of severe cases.
Keywords: agranulocytosis, dipyrone, metamizole, pancy-
topenia. 

INTRODUÇÃO 

A dipirona é um fármaco amplamente prescrito. Sua síntese 
remonta a 1883, quando Perkin pesquisava um termolítico 
sintético como substituto da quinina, antimalárico peru-
ano. Este produto de eficiência relativa e custo excessiva-
mente alto teria como contraponto a aspirina extraída do 
salgueiro europeu (Salix alba). Do lavado hidroalcoólico do 
piche, Perkin isolou o 1º corante sintético – anilina – que 
serviu para extração do derivado pirazolônico - a antipi-
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rina (fenozona). A dipirona (metamizol) é um derivado 
pirazolônico (antipirina) sintetizado pela primeira vez na 
Alemanha pela Hoechst AG em 1920 e teve seu início de 
comercialização em 1922 com o nome de novalgina®1,2.
Tem, como principais efeitos, o antitérmico e o anal-
gésico. Há evidências que quando administrada por via 
venosa, ocasiona efeito antitérmico mais intenso que o 
paracetamol3. Entretanto, relatos de agranulocitose rela-
cionada à sua administração, têm sido divulgados desde 
1935, gerando diversos estudos3-5 que motivaram a sus-
pensão da comercialização em alguns países como: Es-
tados Unidos, Reino Unido, Austrália, Suécia, Noruega 
entre outros.
No Brasil, Índia, Rússia, Portugal e outros países, o uso 
da dipirona é permitido sem restrições. Segundo a Gazeta 
Mercantil6, a dipirona é o principal analgésico da terapêuti-
ca brasileira ocupando 31,8% do mercado; seguido de pa-
racetamol (29,7%) e ácido acetilsalicílico (AAS) (27,1%).
Da mesma forma, a dipirona é o analgésico de preferência 
em 50% dos usuários de hospitais públicos em São Paulo7 

e a maior parte das vendas (em torno de 80%) ocorre sem 
prescrição médica, representando um papel importante na 
automedicação8.
Apesar do uso frequente deste medicamento no Brasil, 
poucos estudos e casos têm abordado as alterações hemato-
lógicas deste fármaco. 
O objetivo deste estudo foi o relatar um caso de pancitope-
nia associada ao uso de dipirona. 

RELATO DO CASO 

Paciente do sexo masculino, 19 anos, com anteceden-
tes de paralisia cerebral e epilepsia, foi internado devido 
ao agravamento das crises convulsivas e broncoaspiração 
enquanto se alimentava. Evoluiu com insuficiência respi-
ratória, hipoxemia e hipotransparência na base pulmonar 
direita, à radiografia de tórax. Com a hipótese diagnóstica 
de pneumonia aspirativa, iniciou-se antibioticoterapia por 
via venosa com ceftriaxona e clindamicina. Evoluiu com 
fadiga respiratória, sendo transferido para a unidade de te-
rapia intensiva (UTI), onde se optou por realizar intubação 
orotraqueal. Devido à melhora dos sintomas respiratórios, 
foi extubado após quatro dias e obteve alta da UTI após 10 
dias de antibioticoterapia. 
Após 20 dias de internação na enfermaria, apresentou re-
baixamento do nível de consciência, taquicardia, taquip-
neia e desconforto respiratório. Na avaliação radiológica 
apresentava-se com infiltrado alveolar na base pulmonar di-
reita. Foi reinternado na UTI e posteriormente submetido 
à intubação orotraqueal e prescrição de imipenem e vanco-
micina, com melhora dos sintomas respiratórios. Devido a 
difícil descontinuação do suporte ventilatório, realizou-se, 
após 11 dias de intubação, a traqueostomia. 
Durante a internação apresentou dois episódios de panci-
topenia: primeiro episódio aos 33 dias de internação (he-
moglobina: 7,2 g/dL; leucócitos: 1500/mm3 e plaquetas: 
40000/mm3) e segundo episódio aos 60 dias de internação 

Gráfico 1 – Relação entre o uso de dipirona venosa e os níveis de hemoglobina, leucócitos e plaquetas no decorrer da internação.
Hb (Hemoglobina), Leuco (Leucócitos).
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(hemoglobina: 7,9 g/dL; leucócitos: 2400/mm3 e plaque-
tas: 35000/mm3). Notou-se que estes episódios relaciona-
ram-se à administração venosa de dipirona.
Realizou-se estudo da medula óssea, sete dias após a úl-
tima exposição à dipirona que resultou em hipercelular, 
relação leucoeritroblástica 0,8/1, setor granulocítico apa-
rentemente normocelular, setor eritrocítico hipercelular, 
normoblástico, com algumas formas macroblásticas, setor 
linfoplasmocitário com 10% de linfócitos típicos e raros 
plasmócitos, setor monócito-macrófago sem alterações, se-
tor megacariócito aparentemente hipercelular com predo-
mínio de megacariócitos plaquetogênicos. 
Foram dosadas vitamina B12: 567,0 pg/mL (referência: 
221,0 a 911,0 pg/mL) e ácido fólico: 12,4 ng/mL (referên-
cia: 2,7 a 17 ng/mL), que se encontravam dentro dos valo-
res de referência e sorologia para vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) não reagente. Não se constatou esplenome-
galia ao exame físico e à ultrassonografia abdominal. 
Não houve relação temporal entre a administração dos 
anticonvulsivantes lamotrigina, carbamazepina, ácido val-
próico, topiramato e fenitoína e a ocorrência das pancito-
penias. Dessa forma, concluiu-se, por exclusão, a ocorrên-
cia de pancitopenia induzida pela administração venosa 
de dipirona. O gráfico 1 demonstra a associação entre a 
administração venosa de dipirona e a diminuição das séries 
eritrocítica, granulocítica e plaquetária. 

DISCUSSÃO

A dipirona (ou metamizol) é o analgésico mais usado no 
Brasil, correspondendo a 31,8% do mercado6. Está presen-
te em mais de 125 produtos e estima-se que por ano são 
consumidas 190,54 toneladas3. 
Sua eficácia como antipirético e analgésico é inquestioná-
vel, sendo usada desde antitérmicos em crianças9 até como 
tratamento da enxaqueca em adultos10. Entretanto, relatos 
de agranulocitose têm sido relacionados ao medicamento 
desde 19353, 13 anos após sua introdução no Brasil em 
1922. 
Tal efeito adverso resultou na retirada do medicamento do 
mercado sueco em 1974, norte-americano em 1977, segui-
do de Japão, Austrália e de alguns países europeus. Apesar 
disso, em países como Brasil, Espanha, México, Índia entre 
outros continua a ser livremente comercializado. A justi-
ficativa para tal é que a agranulocitose é um evento raro 
correspondendo a 1,1 casos por milhão de pessoas expostas, 
com baixa mortalidade e que o risco da sua utilização é 
semelhante ao de outros analgésicos e antitérmicos dispo-
níveis no mercado3. 
Em 2001, a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) rea-
lizou um Painel Internacional de Avaliação da Segurança da 
Dipirona3 com especialistas da área de Medicina e Farma-
cologia. O objetivo deste painel foi a promoção de amplo 

esclarecimento sobre os aspectos de segurança da dipirona, 
frequentemente questionados por diversos segmentos me-
dico-científicos e representantes de setores envolvidos com 
a defesa do consumidor.
Após intensos debates, os grupos de trabalho manifesta-
ram-se através de relatórios parciais, que de forma consoli-
dada refletiram os seguintes pontos de vista, aprovados por 
maioria absoluta: (1) Há consenso de que a eficácia da di-
pirona como analgésico e antitérmico são inquestionáveis; 
(2) Há consenso que os riscos atribuídos à sua utilização 
em nossa população até esta data, são baixos, e que os da-
dos científicos disponíveis apontando a ocorrência destes 
riscos não são suficientes para indicar uma alteração do 
status regulatório; (3) Os dados apresentados neste painel 
permitiram aos participantes concluírem que os riscos da 
dipirona são similares, ou menores, que o de outros anal-
gésicos/antitérmicos disponíveis no mercado e (4) A mu-
dança de regulamentação atual da dipirona incorreria em 
aspectos negativos para a população, aumentando os riscos 
de utilização de outros fármacos indicados para a mesma 
finalidade terapêutica.
Os relatos de agranulocitose associados à dipirona são fre-
quentes na literatura, porém na maioria das vezes com baixa 
incidência. Em estudo conduzido por Hedenmalm e Spig-
set11 a incidência de agranulocitose por dipirona na Suécia 
foi de 1:1439 (IC 95% 1:850, 1:4684), sendo que destes 
92% ocorreram em até dois meses de tratamento. Estudo 
publicado em 200512, conduzido na Espanha apontou para 
uma incidência de 0.56 (0.4-0.8) casos por milhão de ha-
bitantes por ano e o risco foi aumentado ao uso crônico. 
Na Holanda, estudo retrospectivo13 analisou notificações 
de medicamentos que causaram agranulocitose nos anos de 
1974 a 1991. Em 20 anos foram 425 notificações e destas 
19 (4,4%) foram pelo uso da dipirona. 
No Brasil, o estudo conduzido por Hamerschlak e col.14 
apontou para a raridade de agranulocitose e anemia aplás-
tica em nosso meio. Segundo os autores, a incidência de 
agranulocitose foi estimada em 0,5 casos por milhão de in-
divíduos por ano e a de anemia aplástica de 2,7 casos por 
milhão de indivíduos por ano. 
Já os relatos de pancitopenia associados à dipirona são ain-
da mais raros. O primeiro relato foi publicado em Israel em 
197915, seguido da Espanha em 200016. O relato espanhol16 
ocorreu após administração de dose única de dipirona em 
paciente idosa (82 anos) com lúpus eritematoso sistêmico 
concomitante. Segundo os autores, houve correlação cro-
nológica, erupção cutânea e alterações hematológicas que 
permitiram atribuir alta probabilidade de mielotoxicidade 
pelo metamizol através de um mecanismo imunomediado.
No Brasil, apesar de estudos sobre incidência de agranulo-
citose14,17, não existiam relatos de pancitopenia até então.
A investigação da pancitopenia é muitas vezes difícil e one-
rosa. Em estudo realizado em 100 pacientes com pancito-
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penia18, as causas mais comuns encontradas foram: anemia 
megaloblástica (mais frequente com 28% dos casos), ane-
mia aplástica, neoplasias hematológicas, síndrome hemofa-
gocítica reativa, hiperesplenismo, síndromes mielodisplási-
cas, mieloma múltiplo, lúpus eritematoso e HIV. No caso 
relatado foi realizada investigação para possíveis causas de 
pancitopenia, incluindo sorologias, vitamina B12, ácido 
fólico, biópsia de medula óssea, anticorpos e investigação 
da relação com outros fármacos como anticonvulsivantes 
e antibióticos. Entretanto, somente uma associação entre a 
diminuição nos níveis das três linhagens e o uso da dipirona 
por via venosa foi constatada. Dessa forma, o uso da dipiro-
na foi sugerido para explicar tal achado. 
No caso, o estudo da medula óssea não apresentou padrão 
de hipoplasia. Apesar de aparente contradição, autores têm 
apontado para casos de pancitopenia com medula óssea 
normo ou hipercelular, especialmente quando se trata de 
autoimunidade19,20 ou paraneoplásico21. Em 2008, estu-
do22 avaliou o aspirado de medula óssea de 148 casos de 
pancitopenia e constatou que apesar da maioria apresentar 
hipoplasia, 19,6% apresentava hiperplasia e 3,3% normo-
celularidade.
A identificação do paciente com reações adversas medica-
mentosas muitas vezes é dificultada pela própria história 
clínica, acarretando por vezes em demora do diagnóstico. 
Em estudo comparando o quadro clinico de pacientes com 
agranulocitose23, aqueles com agranulocitose não induzida 
por medicamentos, possuíam maior frequência de hepato-
megalia, esplenomegalia e linfonodomegalia. Em contra-
posição, pacientes com agranulocitoses associadas à me-
dicamentos, possuíam maior gravidade; maior incidência 
de culturas bacterianas positivas, menor celularidade nos 
aspirados de medula óssea e menor duração da neutrope-
nia. No caso relatado, após a substituição da dipirona por 
paracetamol, não houve mais episódios de pancitopenia 
durante a internação.
Seguindo os critérios de Reações Adversas a Medicamen-
tos (RAM) da ANVISA, a causa da pancitopenia pode ser 
explicada pelo uso venoso de dipirona, devido ao preenchi-
mento dos seguintes critérios: (1) paciente utilizou o me-
dicamento prescrito na dose recomendada, (2) a RAM sus-
peita ocorreu após a administração do medicamento com 
associação entre a administração do fármaco e a diminuição 
das séries eritrocítica, granulocítica e plaquetária, (3) o iní-
cio do tratamento e o início do evento são plausíveis, (4) 
após a descontinuidade do uso do medicamento houve me-
lhora e quando reintroduzido, nova piora, (5) não há outras 
causas mais plausíveis; (6) já houve relatos internacionais 
sobre esta RAM24. 
O exato mecanismo para este tipo de pancitopenia ainda 
não está bem esclarecido. Estudos em agranulocitose25 
têm apresentado fatores imunológicos como o desen-
volvimento de autoanticorpos adicionados à anticorpos 

dependentes do fármaco das classes de imunoglobulinas 
G e/ou M. Em caso publicado em 198926, os autores 
apontaram para os efeitos supressores do medicamento 
metamizol (dipirona) no crescimento in vitro de proge-
nitores mieloides, como também em progenitores multi-
potentes primitivos (CFU-Mix) e progenitores eritroides 
(BFU-E), indicando interação autoimune não restrita 
apenas às linhagens neutrofílicas, podendo justificar 
casos de pancitopenia, por exemplo. Da mesma forma, 
estudo experimental27 comparou a inibição da biosíntese 
de prostanoides e agregação plaquetária da dipirona e do 
cetorolaco, mostrando que as duas substâncias podem 
afetar a função plaquetária. 
Alguns fatores genéticos têm sido incluídos na predisposi-
ção a alterações hematológicas por dipirona. Uma análise 
de pacientes com agranulocitose realizada em 199628, mos-
trou que os pacientes expostos à dipirona possuíam maior 
frequência do haplotipo A24-B7 que os não expostos (p 
< 0,05), que o antígeno HLA-DQwl estava presente na 
agranulocitose por dipirona em 100% dos casos e que o 
antígeno HL-A2 estava presente em apenas 20% dos casos 
comparado com 56% dos controles.
Concluiu-se que a dipirona administrada por via venosa 
pode ser uma causa de pancitopenia em pacientes interna-
dos. Sendo assim, é necessária especial atenção aos casos 
de distúrbios hematológicos induzidos por medicamen-
tos. Apesar de não tão frequentes na prática clínica, a re-
tirada imediata destes fármacos pode levar a reversão de 
quadros graves.
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