• O que é?
Capítulo 1

Sangue e Talassemia
As talassemias são doenças que impedem que o corpo humano produza uma quantidade suficiente de sangue de
qualidade. Nosso organismo depende do sangue para sobreviver; portanto, é importante compreender os problemas
que afetam o sangue e entender como o organismo se comporta frente aos mesmos.

Sangue – “o rio da vida”
O sangue é um fluido vital que leva nutrientes aos órgãos e tecidos do corpo e remove substâncias residuais. Um
adulto saudável possui em torno de 5 a 6 litros de sangue - aproximadamente 7-8% de seu peso corporal total.
O sangue é bombeado para o corpo pelo coração, através de uma rede de “tubos” denominados vasos sanguíneos.
Há três tipos diferentes de vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares (veja figuras 1a e 1b), cada um com
diferentes tamanhos e funções. Juntos, estes vasos formam o sistema circulatório (veja 1a).
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O papel do sangue
O sangue desempenha várias funções importantes:
i) Transporta oxigênio: O corpo depende do sangue para obtenção de nutrientes essenciais ao seu funcionamento e
para remoção de produtos residuais tóxicos. Por exemplo, todas as células e organismos vivos necessitam de

oxigênio – um gás encontrado no ar que respiramos – para sobreviver e funcionar. O sangue capta o oxigênio nos
pulmões e o transporta para diferentes partes do corpo.
ii) Capta o dióxido de carbono, outro gás residual formado pelas células, e o transporta de volta aos pulmões para
que seja liberado no ar ambiente. O sangue também coleta outros produtos residuais, tais como uréia e ácido
úrico, transportando-os para os rins e para o fígado. Posteriormente, estes produtos tóxicos são removidos do
sangue através da urina e das fezes (veja 1c). Além disso, o sangue:
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(iii) transporta substâncias químicas especiais chamadas hormônios, que regulam a função de importantes sistemas
do organismo, como os sistemas endócrino, sexual e reprodutor.
(iv) distribui nutrientes - proteínas, gorduras e carboidratos produzidos a partir de alimentos degradados pelo
sistema digestivo - a diferentes partes do corpo - (veja 1d, 1e)
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(v) auxilia o corpo a combater infecções e doenças através de células que fazem parte do seu sistema de defesa, o
sistema imunológico.

Composição do sangue
O sangue é produzido na medula óssea (veja 1f), tecido encontrado na porção central (cavidade) dos ossos. Em
bebês, as células sangüíneas são fabricadas em diversos tecidos do corpo. Em adultos, são produzidas somente na
medula dos ossos do crânio, espinha dorsal, costelas e pelve.

1f

medula óssea
Periósteo

Osso compacto
Nervo
Osso esponjoso

Vaso sanguíneo

Medula óssea

Sangue total
O sangue total é formado por duas partes, uma acelular -- porção que não contém células – e outra celular – porção
que contém células. Nossos corpos são formados por trilhões de unidades microscópicas – minúsculos blocos de
construção denominados células. Elas são muito pequenas para serem visualizadas a olho nu. Na maioria dos
tecidos, encontram-se agrupadas; no sangue, no entanto, elas se encontram suspensas. Cada célula apresenta três
partes, ou compartimentos principais: o centro (ou núcleo), o citoplasma (substância ao redor do núcleo), e a
membrana celular (estrutura que circunda a célula) -- (veja 1g). Inúmeras outras estruturas menores são encontradas
no interior destes três compartimentos celulares, cada uma com função específica. No entanto, grande parte de todas
as células é formada por água, presente juntamente com proteínas, gorduras, carboidratos, ácidos nucléicos,
moléculas dissolvidas e íons inorgânicos. As proteínas são as “operárias” de nossas células; existem 100 mil tipos
diferentes de proteínas em nosso corpo. Algumas das funções das proteínas nas células Medula
são:
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(i) A parte acelular do sangue corresponde a um líquido amarelado denominado plasma, que constitui 55% do
sangue total. O plasma é formado por água e sais, além de importantes proteínas que transporta ao redor do corpo,
tais como:
•
•
•

Albumina, a principal proteína do sangue;
Globulinas, como a gamaglobulina, formadas por dezenas de milhares de anticorpos que auxiliam o corpo
a combater infecções e doenças;
Fibrinogênio, que auxilia na coagulação do sangue, limitando o fluxo sangüíneo para o exterior do corpo
após lesões.

(ii) A porção celular do sangue é formada por três tipos diferentes de células: glóbulos vermelhos ou eritrócitos,
glóbulos brancos ou leucócitos e plaquetas ou trombócitos (veja 1 h)
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Glóbulos vermelhos ou eritrócitos: O corpo contém aproximadamente 4,5 – 5 de glóbulos vermelhos / mm3 –
quase 45% do volume total do sangue. Os glóbulos vermelhos também possuem a maior vida média entre todos os
elementos celulares do sangue – 100 a 120 dias.
A principal função dos glóbulos vermelhos é transportar oxigênio ao redor do corpo, ligando-o a um composto
denominado hemoglobina, que o distribui a cada uma das células do corpo. Os glóbulos vermelhos contêm
inúmeras moléculas de hemoglobina – o número pode chegar a 300 milhões – o que dá ao sangue sua cor vermelha.
Na verdade, os glóbulos vermelhos estão tão impregnados de hemoglobina que nem mesmo contém alguns dos
componentes encontrados em outras células, como o núcleo. (veja 1h).
A membrana ou camada externa de um glóbulo vermelho é muito flexível, como uma bolha de sabão. Isso permite
que a célula se distenda em muitas direções sem se partir, principalmente quando passa através de minúsculos vasos
sanguíneos (os capilares) para levar o oxigênio até onde ele é necessário.
Os glóbulos vermelhos também contêm substanciais quantidades de uma enzima conhecida como anidrase
carbônica, a qual desempenha papel importante no transporte do dióxido de carbono dos tecidos aos pulmões.
Glóbulos brancos ou leucócitos (veja 1h): constituem apenas 1% do sangue. Desempenham papel vital, atuando
como a primeira linha de defesa do corpo contra agentes infecciosos invasores, como bactérias, vírus, fungos e
parasitas. Os glóbulos brancos são formados por vários tipos celulares, e cada um deles atua de maneira diferente
na prevenção e combate a infecções e danos aos tecidos. São geralmente classificados de acordo com suas
características morfológicas:
•

Granulócitos ou células polimorfonucleares, assim chamadas devido à sua aparência granular e núcleos
lobulados. São subdivididos de acordo com a coloração que assumem após a utilização de corantes em
laboratório:

- neutrófilos (veja 1i) (72% dos glóbulos brancos), de cor azulada após coloração.
- eosinófilos (veja 1j) (1.5% dos glóbulos brancos), de cor vermelha após coloração.
- basófilos (veja 1k) (0.5% dos glóbulos brancos), de cor arroxeada após coloração.

1 i neutrófilo
1 j eosinófilo
1 k basófilo

1 l monócito
Fonte: Sysmex poster

.
Outros glóbulos brancos:
- monócitos (veja 1l) (4% dos glóbulos brancos),
- linfócitos (24% dos glóbulos brancos) (veja 1h).
Os glóbulos brancos são maiores que os glóbulos vermelhos, porém se encontram presentes em número muito
menor - em torno de 7.000/ mm3 de sangue – e sua vida média é muito mais curta – somente 18-36 horas.
As plaquetas desempenham um papel único e fundamental no sangue – elas iniciam o processo de coagulação,
formando um coágulo sanguíneo para impedir que o corpo perca sangue através de um vaso lesado. As plaquetas
são as menores células sanguíneas do corpo (veja 1h). Existem aproximadamente 200.000 plaquetas/ mm3 de
sangue, com vida média de 97-100 dias.
Tanto os glóbulos brancos como as plaquetas (não os glóbulos vermelhos) são formados por uma porção central,
denominada núcleo, e uma porção periférica, denominada citoplasma.
Os três tipos de células sanguíneas - glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas – se desenvolvem a partir da
mesma célula inicial (precursora), conhecida como célula tronco hematopoiética. As células precursoras se
multiplicam de forma extremamente rápida. Em apenas quatro semanas, 10 células precursoras podem se
multiplicar para formar 30 trilhões de glóbulos vermelhos, 30 bilhões de glóbulos brancos e 1.32 trilhão de
plaquetas - o suficiente para substituir todas as células sanguíneas do corpo.
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Plaquetas

Rede de fibrina

A pele é cortada e o sangue começa a sair do corpo
Existe no sangue uma proteína denominada fibrinogênio. Quando as plaquetas entram em contato com o ar,
transformam o fibrinogênio em filamentos de fibrina. Estes filamentos formam uma rede que recobre o corte.
Glóbulos vermelhos são aprisionados nesta rede e formam um coágulo sanguíneo, que faz o selamento do corte
O coágulo se seca e forma uma crosta. Uma nova pele começa a crescer abaixo desta crosta

crosta

Tipos/ Grupos sanguíneos
Há quatro grupos sanguíneos principais: A, B, AB e O, identificados pelo tipo de proteína (também conhecida
como marcador ou antígeno) transportada na superfície dos glóbulos vermelhos. O sangue de todas as pessoas se
enquadra em uma destas quatro categorias principais A, B, AB ou O, ou seja, cada pessoa possui glóbulos
vermelhos pertencentes a apenas um destes grupos.
Grupo sanguíneo A – os glóbulos vermelhos carregam um marcador A em sua superfície.
Grupo sanguíneo B – os glóbulos vermelhos carregam um marcador B em sua superfície.
Grupo sanguíneo AB – os glóbulos vermelhos carregam ambos os marcadores A e B em sua superfície.
Grupo sanguíneo O – os glóbulos vermelhos não carregam nenhum dos marcadores A e B em sua superfície.
Os glóbulos vermelhos contêm também um outro antígeno, não relacionado ao grupo sanguíneo principal – o
antígeno Rhesus (Rh). O sangue com o marcador RH é descrito como Rh positivo, enquanto o sangue sem o
marcador RH é descrito como Rh negativo.
Mais de 20 outros grupos sanguíneos já foram descobertos, porém os descritos acima são os mais importantes e
mais comumente conhecidos.
Há diversas razões pelas quais uma pessoa pode precisar conhecer seu tipo sanguíneo. A mais importante destas
razões é quando o indivíduo precisa receber sangue de outra pessoa, ou seja, quando necessita de uma transfusão
sanguínea (veja 1w). Em uma transfusão sanguínea, é necessário que o sangue do doador (indivíduo que dá o
sangue) e o sangue do receptor (indivíduo que recebe o sangue) sejam detalhadamente compatíveis, de forma que o
organismo do receptor não rejeite o sangue do doador. A combinação do grupo sanguíneo principal e do antígeno
Rhesus de um doador com o de um receptor geralmente é feita no laboratório de um banco de sangue, e este
processo é conhecido como prova de compatibilidade. Se o grupo sanguíneo e o fator Rhesus não são idênticos, o
corpo do receptor identifica o sangue do doador como estranho e tenta destruí-lo. Os esforços do organismo para
combater um sangue estranho não compatível podem resultar em doença grave e até mesmo em morte se o caso não
for prontamente diagnosticado e tratado.
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Doenças do sangue
Muitas doenças são causadas por anormalidades no sangue. Estas anormalidades são classificadas de acordo com a
parte afetada do sangue: distúrbios dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos ou distúrbios da coagulação.
Os distúrbios dos glóbulos vermelhos incluem a talassemia. Uma das doenças mais comuns dos glóbulos
vermelhos é a anemia – situação em que o organismo apresenta um número anormalmente baixo de glóbulos
vermelhos ou um baixo nível de hemoglobina. O sintoma mais comum da anemia é a fadiga (cansaço), pois o
sangue não consegue transportar e distribuir uma quantidade suficiente de oxigênio ao tecidos do corpo. O tipo
mais comum de anemia é a anemia por deficiência de ferro, na qual a medula óssea não produz um número

suficiente de glóbulos vermelhos. Os pacientes freqüentemente se curam deste tipo de anemia com a ingestão de
suplementos de ferro.
Outros tipos de anemia, no entanto, são mais sérios. Em anemias hemolíticas, por exemplo, o organismo destrói
os glóbulos vermelhos em alta velocidade. Na talassemia major, os glóbulos vermelhos são destruídos quase
imediatamente após serem produzidos e a medula óssea não é capaz de produzir um número suficiente para
substituí-los. Estas doenças são hereditárias – passam de pais para filhos – e são muito graves. Por muitos anos,
acreditou-se que elas fossem intratáveis e que os pacientes, inevitavelmente, morreriam em idade precoce. Agora
sabemos, no entanto, que, com tratamento apropriado, um paciente pode levar uma vida plena e realizada.

Talassemia major
Pensava-se que a Talassemia major, também conhecida como Anemia Mediterrânea ou Anemia de Cooley,
limitava-se à região do Mar Mediterrâneo, daí o nome de anemia Mediterrânea ou talassemia (thalassa-anemia).
Este nome é derivado da palavra grega “thalassa”, que significa mar, ou seja, anemia que ocorre em países
banhados pelo mar – o mar Mediterrâneo. Esta doença é também denominada anemia de Cooley, devido a Thomas
Cooley, pediatra americano que, juntamente com o Dr. Perl Lee, descreveu e relatou pela primeira vez, em 1927,
algumas das características clínicas associadas com a doença, após estudos conduzidos com pacientes de origem
italiana.
A talassemia major, a mais grave das talassemias, é o tema principal deste livro. Esta doença é comum em regiões
temperadas do globo; no entanto, a migração dos povos ao redor do mundo introduziu-a em muitas regiões onde ela
não era conhecida. Países do hemisfério norte, como o Reino Unido, os Estados Unidos, o Canadá e a Alemanha
agora apresentam um número significativo de casos, devido à imigração oriunda do sul da Europa e da Ásia.

• Tipos
Talassemia intermedia e outras talassemias
A talassemia intermedia é uma condição médica em que os indivíduos herdam genes ß afetados tanto do pai como
da mãe (ou seja, são homozigotos para a talassemia), porém apresentam sintomas clínicos mais brandos que os
pacientes com talassemia major. Indivíduos com talassemia intermedia conseguem manter os níveis de
hemoglobina entre 6-9g/dl e não necessitam de transfusões regulares de sangue.
No entanto, uma quantidade considerável de pesquisas sobre esta doença demonstra que a talassemia intermedia, na
verdade, compreende uma ampla variedade de sintomas clínicos, alguns dos quais podem ser graves. Nos casos
mais sérios, os pacientes podem apresentar evidências clínicas e laboratoriais da doença entre os 2 e os 6 anos de
idade. Embora o crescimento e o desenvolvimento físico sejam mais lentos que o normal, estes pacientes podem
manter uma boa qualidade de vida sem as transfusões de sangue regulares requeridas pelos pacientes com
talassemia major. Nos casos menos sérios, é possível que os pacientes não demonstrem nenhum sintoma até a idade
adulta, sofrendo apenas de anemia branda (8-10g/dl) e necessitando raramente (ou nunca) de transfusões
sanguíneas.
O baço pode aumentar de tamanho (esplenomegalia) – como na talassemia major – devido à rápida degradação e
acúmulo de glóbulos vermelhos no mesmo, o que algumas vezes pode ser a causa de uma anemia mais grave em
pacientes com talassemia intermedia. Nestes casos os pacientes necessitam de transfusões mais regulares. A
remoção do baço também pode corrigir a complicação; no entanto, esta é uma decisão muito séria que deve ser
tomada por médicos especializados, levando em consideração, além da anemia, os possíveis efeitos em outros
aspectos da saúde do paciente, como a possibilidade de infecções.
Como foi descrito no capítulo 2, a principal causa dos sintomas na talassemia major é a quantidade excessiva de
cadeias α que se acumulam no interior dos glóbulos vermelhos, criando um desequilíbrio entre as mesmas e suas
parceiras usuais, as cadeias ß. Por si só, as cadeias α interferem em quase todos os estágios do ciclo de maturação
dos glóbulos vermelhos, causando a grave anemia e outras condições descritas anteriormente.

Considerando o que foi dito acima, pode-se esperar que os sintomas manifestados por pacientes talassêmicos sejam
menos graves quando o número de cadeias α é reduzido. Pesquisas em nível molecular mostram que isso pode
ocorrer em casos onde haja:
(I)

(II)
(III)

A presença do gene ß+, que pode produzir algumas cadeias ß – embora em menor número que o
normal – que por sua vez se emparelham com as cadeias α, reduzindo desta forma o número de
cadeias α livres. Mutações do gene ß+ associadas com manifestações clínicas muito brandas são
algumas vezes denominadas ß++.
Um defeito no gene responsável pela síntese das cadeias α, o que reduz o número de cadeias-α
produzidas e portanto melhora o equilíbrio entre cadeias α e ß.
Um maior nível de atividade dos genes y responsáveis pela produção das cadeias y, que podem se
ligar a cadeias α para produzir hemoglobina fetal (α2y2), reduzindo, portanto, as cadeias α livres
nocivas. Condições que podem favorecer a produção de cadeias y são: talassemia-δβ, persistência
hereditária da hemoglobina fetal (HPFH) e uma alteração em um sítio específico do gene denominado
Xmnl.

Como pode ser visto pela descrição acima, a equipe médica pode aprender enormemente sobre a condição de um
paciente ao estabelecer o tipo exato de lesão que ocorreu com o DNA do mesmo. Torna-se, assim, mais fácil
estabelecer o programa de tratamento mais apropriado para cada paciente individualmente. Quando disponíveis, tais
métodos moleculares de pesquisa são de auxílio inestimável e comprovado para o tratamento da talassemia.

Diagnóstico
Para o diagnóstico da talassemia intermedia, é importante obter certas informações clínicas e laboratoriais para que
se possa diferenciar a talassemia intermedia da talassemia major. No entanto, isso não é sempre fácil ou possível,
apesar das impressionantes melhorias das técnicas moleculares laboratoriais. No entanto, alguns critérios úteis e
simples para tal diferenciação são os seguintes (veja 7a):
MANIFESTAÇÕES DA TALASSEMIA

Clínicas

MAJOR
Início na infância

Esplenomegalia
Icterícia
Alterações ósseas
Alterações faciais

++++
+++
++++
++ - ++++

Hematológicas
Anemia
Glóbulos vermelhos
Microcitose
Glóbulos vermelhos
nucleados

++++
↓
+
++ - ++++

INTERMEDIA
Início tardio

MINOR
Assintomática

+++ -++++
+-+++
++-++++
0 - ++++

++-+++
↓
+
+ - +++

Bioquímicas
HbF
10 -95+%
10 -95+%
HbA2
N ou ↑
N ou ↑
(“Proceedings from a conference”. MA Nov. 14. 1996)

0-+
0 -+
0
0

0-+
N-↑
+
0

N ou <10%
N ou ↑ (>3.5%)

Em conclusão, o termo talassemia intermedia é utilizado para descrever uma ampla variedade de manifestações
clínicas e hematológicas que acometem pacientes com formas menos graves de talassemia que pacientes com
talassemia β homozigótica, porém mais graves que portadores heterozigóticos.

Controle da talassemia intermedia
Na Talassemia intermedia, a questão mais importante é quando iniciar a terapia de transfusão de sangue. As
seguintes condições médicas podem resultar da anemia crônica e constituem razões claras para que se inicie a
terapia de transfusão de sangue:
• crescimento retardado
• fraturas ósseas patológicas
• complicações cardíacas
• deformidades faciais
• atividade física normal diminuída
• hiperesplenismo
Como na talassemia major, é importante que os pacientes sejam rigorosamente acompanhados através de exames
médicos e laboratoriais regulares, com o objetivo de identificar o aparecimento de quaisquer complicações. Além
disso, como pacientes com talassemia intermedia começam suas transfusões sanguíneas mais tarde que os pacientes
com talassemia major, é importante prestar muita atenção ao possível aparecimento de reações (aloimunização)
descritas anteriormente, pois tais reações geralmente ocorrem quando as transfusões começam em idade mais
tardia. É, portanto, essencial que o paciente e os doadores de sangue sejam cuidadosamente tipados e pareados
(compatibilidade) antes de cada transfusão. É também importante notar que mulheres grávidas com talassemia
intermedia podem requerer transfusões de sangue.

Quelação do ferro
Como na talassemia major, a sobrecarga de ferro em pacientes com talassemia intermedia pode ser devido a:
(i) produção não-efetiva de glóbulos vermelhos,
(ii) degradação de glóbulos vermelhos,
(iii) aumento da quantidade de ferro absorvida pelo trato intestinal
Poucas pesquisas têm sido feitas sobre o acúmulo de ferro em pacientes com talassemia intermedia, se comparadas
às pesquisas sobre talassemia major. No entanto, um dos estudos feitos demonstra que 2-5 g de ferro se acumulam
no organismo de pacientes com talassemia intermedia por ano – ou seja, 0.1mg/kg/dia. Isso significa 20 a 70% mais
de absorção de ferro da dieta que o normal. À medida que ficam mais velhos - na maioria dos casos após uma
década – os pacientes com talassemia intermedia, portanto, apresentam os mesmos riscos de complicações
associadas ao ferro que pacientes com talassemia major que recebem transfusões sanguíneas regulares.
Uma das dificuldades para se decidir quando iniciar a quelação de ferro em pacientes com talassemia intermedia é
como determinar a real sobrecarga de ferro corpórea do paciente, já que os níveis de ferritina sérica podem não
oferecer medidas precisas – repetindo, da mesma forma que na talassemia major. Por esta razão, é aconselhável que
se avalie a concentração de ferro através de uma biópsia hepática ou através de métodos novos, mais sensíveis e
não-invasivos, como o SQUID ou a ressonância magnética.
Uma vez que a decisão tenha sido tomada em relação ao início da terapia de quelação, recomenda-se que a
desferrioxamina seja utilizada, como na talassemia major, embora pacientes com talassemia intermedia requeiram
infusões subcutâneas não mais que 2 ou 3 dias por semana. O mesmo acompanhamento recomendado a pacientes
com talassemia major que seguem uma terapia de quelação de ferro deve estar disponível também para pacientes
com talassemia intermedia.

Como os pacientes com talassemia intermedia absorvem uma quantidade significativamente maior de ferro da dieta
que o normal, eles devem evitar alimentos ricos em ferro (por exemplo, espinafre, fígado e alguns tipos de vagens),
bem como suplementos de ferro. A ingestão de chá preto durante as refeições pode auxiliar a reduzir a quantidade
de ferro absorvida pelo trato intestinal.

Problemas médicos na talassemia intermedia
(1) Alterações ósseas. Uma medula óssea hiperativa – resultado dos esforços do organismo para produzir mais
glóbulos vermelhos e compensar a anemia – faz com que os ossos se tornem deformados, frágeis e mais finos,
interrompendo seu crescimento e deixando os paciente mais vulneráveis a fraturas. No entanto, problemas
ósseos graves podem ser resolvidos através de uma terapia regular de transfusões de sangue.
Osteoporose. Os pacientes são encorajados a praticar exercícios físicos e a aumentar o cálcio na dieta para
evitar uma doença óssea grave, a osteoporose. Cápsulas de cálcio e vitamina D podem oferecer benefícios
adicionais. O cigarro deve também ser evitado. Alguns médicos têm demonstrado efeitos benéficos do uso de
biofosfonatos, administrados por via oral ou endovenosa; no entanto, seu papel no combate à osteoporose
ainda precisa ser confirmado.
(2) Hiperatividade ou expansão da medula óssea e ácido fólico. Como a medula óssea de pacientes com
talassemia intermedia trabalha duramente para combater a anemia do corpo através da produção de mais
glóbulos vermelhos, os pacientes necessitam de quantidades extras de certas vitaminas, principalmente de
ácido fólico. Uma quantidade insuficiente de ácido fólico pode agravar a anemia em pacientes com talassemia
intermedia. O ácido fólico é encontrado naturalmente em alimentos como carne e verduras. No entanto, uma
quantidade adicional (geralmente uma pastilha por dia) supre as necessidades dos pacientes.
(3) Pedras na vesícula. Pacientes com talassemia intermedia desenvolvem pedras na vesícula (colelitíase) mais
freqüentemente que o normal. As pedras da vesícula são produzidas a partir de subprodutos (pigmentos da
bile) que são liberados durante a degradação dos glóbulos vermelhos e se acumulam em um órgão próximo ao
fígado, chamado vesícula biliar, onde podem causar obstrução e desencadear dor abdominal. A presença de
pedras na vesícula pode ser confirmada através de ultra-som. Em alguns casos de persistência da dor
abdominal a vesícula biliar precisa ser removida.
(4) Úlceras nas pernas. Pacientes com talassemia intermedia, principalmente aqueles não tão jovens, costumam
apresentar úlceras na região do tornozelo, como resultado de circulação e oxigenação insatisfatórias em
algumas partes do corpo. Estas úlceras tendem a ser persistentes e de tratamento muito difícil. No entanto,
transfusões de sangue regulares para aumentar os níveis de hemoglobina e desta forma melhorar o suprimento
de oxigênio para os tecidos, bem como outras medidas simples (tais como manter pernas e pés elevados acima
do nível do coração por 1 a 2 horas durante o dia, dormir com a extremidade inferior da cama ligeiramente
elevada e proteger os tornozelos com o uso de meias) podem proporcionar algum alívio. Alguns
medicamentos, como pastilhas de sulfato de zinco, também podem ser úteis em alguns casos, bem como a
hidroxiuréia - individualmente ou em combinação com outros agentes capazes de aumentar a hemoglobina
fetal, como a eritropoietina e os butiratos.
(5) Complicações renais. Outros problemas médicos relatados em pacientes com talassemia intermedia são as
lesões renais, que podem ser o resultado de um excesso de ácido úrico no sangue. O ácido úrico é o mais
importante produto residual formado como resultado de uma medula óssea hiperativa. A droga Alopurinol
pode ajudar a reduzir a quantidade de ácido úrico produzido.
(6) Trombofilia. Pode haver um risco aumentado de trombose, que ocorre quando trombócitos ou plaquetas (veja
seção sobre o sangue) se acumulam nos vasos sanguíneos e formam coágulos (agregados de plaquetas) que
impedem o fluxo normal do sangue, reduzindo, desta forma, a oxigenação das células e tecidos. Uma contagem
regular do número de plaquetas permite que o médico estabeleça a necessidade de prescrição de antiagregantes plaquetários, se a contagem estiver elevada, ou anticoagulantes, se houver cirurgia planejada ou
ocorrência de trombose.
(7) Eritropoiese extramedular- Produção de glóbulos vermelhos no exterior da medula óssea. Diferentemente dos
pacientes com talassemia major, que recebem transfusões sanguíneas regulares desde uma idade precoce, as

quais suprimem a atividade excessiva da medula óssea, os pacientes com talassemia intermedia não recebem
tais transfusões regulares e, portanto, continuam a produzir altos níveis de glóbulos vermelhos, inclusive fora
da medula óssea - principalmente no tórax e na região para-espinhal. Raios-X podem revelar tecido formador
de sangue se desenvolvendo em massas nestas regiões.
A produção de glóbulos vermelhos na região para-espinhal pode causar complicações neurológicas quando
uma pressão extra passa a ser exercida em torno da espinha dorsal. Isso geralmente pode ser identificado
através de raios-X ou métodos mais sensíveis, como as ressonâncias magnéticas. Repetindo, tais condições
podem ser geralmente controladas através de uma terapia de transfusão de sangue, que irá suprimir a formação
extra de sangue e, como conseqüência, reduzir as massas formadas. Quando condições neurológicas mais
sérias ocorrerem podem ser necessárias medidas terapêuticas mais ativas, como a radioterapia.
(8) Complicações cardíacas e endócrinas. A anemia crônica pode causar problemas cardíacos e tanto o coração
como o fígado podem ser lesados por uma sobrecarga de ferro. Ambas as condições podem ser controladas da
forma descrita para a talassemia major.

Talassemias associadas com “hemoglobinas anormais” ou variantes estruturais da
hemoglobina
“Hemoglobinas anormais” diferem da hemoglobina normal em estrutura e, em alguns casos, também em
comportamento. Hemoglobinas anormais importantes são:
• Hemoglobina S (HbS)
• Hemoglobina C (HBC)
• Hemoglobina E (HbE)
• Hemoglobina D (HbD)
• Hemoglobina Lepore
Estas hemoglobinas são herdadas da mesma forma que na β-talassemia. Por exemplo, indivíduos que herdam um
gene para hemoglobina normal e um gene para a hemoglobina anormal S, C, E ou D são denominados portadores
da HbS, Hbc, HbE ou HbD, respectivamente. Os portadores podem ser identificados através de exames
laboratoriais, da mesma forma que os portadores da β-talassemia.
Forma homozigótica de hemoglobinas anormais
Alguns indivíduos podem herdar uma hemoglobina anormal (S, C, E ou D) de um dos pais e uma outra
hemoglobina anormal (S, C, E ou D) do outro. No entanto, somente aqueles que herdam a hemoglobina S de ambos
os pais apresentam uma condição clinicamente significativa, conhecida como forma homozigótica para
hemoglobina S, ou anemia falciforme. Nenhuma doença está associada, na maioria dos casos, com a forma
homozigótica da hemoglobina C, D ou E, e estas formas, portanto, não são clinicamente significativas.

Combinações da β-talassemia com “hemoglobinas anormais”
As combinações mais comuns da β-talassemia com “hemoglobinas anormais” são:
• β-talassemia / HbS e

•

β-talassemia / HbE

β-talassemia / HbS – resulta em uma condição clínica mais parecida com os distúrbios falciformes que com a
talassemia major ou intermedia.
β-talassemia / HbE- É a variante estrutural mais comum com propriedades talassêmicas e sua maior prevalência é
no sudeste asiático. Esta combinação também exibe uma ampla variedade de sintomas clínicos (diversidade de
fenótipos ou espectro de gravidade). Clinicamente, a β-talassemia / HbE pode ser classificada em três níveis,
dependendo da gravidade dos sintomas:
•
•
•

β-talassemia / HbE branda – encontrada em aproximadamente 15% de todos os afetados no Sudeste Asiático.
Este grupo de pacientes não desenvolve nenhum problema clínico e os níveis de hemoglobina se mantêm entre
9 e 12 g/dl.
β-talassemia / HbE de gravidade moderada: A maioria dos pacientes deste grupo desenvolve sintomas
clínicos similares aos da β-talassemia intermedia e apresenta níveis constantes de hemoglobina em torno de 6-7
g/dl.
β-talassemia / HbE grave – pacientes deste grupo apresentam gravidade clínica semelhante à talassemia
major e níveis de hemoglobina que chegam a baixar até 4-5g/dl. Estes pacientes são tratados como pacientes
com talassemia major.

Transfusões de sangue: Pacientes com esta condição são monitorados rigorosamente durante as transfusões, para
que sejam evitadas importantes complicações como hipertensão, convulsões e hemorragia cerebral. Para controlar a
alta pressão sanguínea, que pode levar à morte por hemorragia cerebral, medicamentos anti-hipertensivos devem ser
prescritos. Pacientes que não apresentam anemia grave não devem receber transfusões sanguíneas.

α-talassemia
Os genes humanos de α-globina são duplicados e localizados no cromossomo 10. Quando um grande fragmento de
DNA envolvendo um ou ambos os genes de α-globina é anulado, há uma diminuição da quantidade de cadeias α
sintetizadas
-

Se somente um gene é anulado, diz-se que o indivíduo é do tipo portador silencioso aa/a
-- Se dois genes são anulados, diz-se que o indivíduo possui o traço aa/ ou a /a
Se três genes são anulados, diz-se que o indivíduo possui a doença HbH, resultante de um excesso de cadeias β –
condição caracterizada por anemia hemolítica moderada e esplenomegalia (e crise hemolítica aguda em resposta a
uma série de drogas e infecções). Quatro genes anulados caracterizam um quadro de hidrópsia fetal (ou Hb de Bart)
- ou seja, a morte do feto no útero.

• Sintomas
Talassemia Minor
O talassêmico minor habitualmente não apresenta qualquer sintoma, levando uma vida totalmente normal,
trabalhando, praticando esportes, etc. Na maioria dos casos, a única alteração evidente é a cor da pele, que
se apresenta mais branca do que nas pessoas normais.

Talassemia Major

As crianças com Talassemia Major não apresentam qualquer anormalidade quando nascem. Ao final do
primeiro ano de vida, desenvolvem palidez, irritabilidade e cansaço. A barriga pode ter inchaço devido ao
aumento do baço, as crianças não crescem tão bem como deveriam. Para que maiores efeitos da doença não
apareçam, é preciso fazer seu diagnóstico nos dois primeiros anos de vida.

• Como é feito o diagnóstico
Diagnosticando a talassemia
Uma criança que nasce com talassemia não apresenta nenhum sinal visível da doença. Até mesmo exames
laboratoriais falham em diagnosticá-la, principalmente se seus pais não tiverem feito nenhum exame, se nenhum
pré-natal tiver sido feito e se não houver nenhuma outra criança afetada na família. A talassemia é muito difícil de
ser diagnosticada nesta fase inicial porque a presença de quantidades suficientes de hemoglobina fetal (HbF)
garante um equilíbrio entre o número de cadeias de globina (α e Y) que compõe a mesma, protegendo a criança dos
problemas causados pela produção não-efetiva de glóbulos vermelhos descrita anteriormente.
É possível diagnosticar a talassemia nesta idade precoce através de técnicas moleculares que identificam, na criança,
mutações herdadas de cada um dos pais. No entanto, este exame só é realizado quando surgem suspeitas específicas – por
exemplo, quando os pais descobrem, após o nascimento do bebê, que são portadores da talassemia. Infelizmente, mesmo
quando programas de triagem de recém-nascidos são bem estabelecidos, os exames diagnósticos envolvidos na
identificação da talassemia major não são conclusivos em estágios tão precoces. No entanto, esta triagem pode ser útil no
diagnóstico da presença de variantes como a HbE e a HbS. Na maioria dos casos, a talassemia major pode ser
diagnosticada antes dos dois anos de idade. A talassemia intermedia, porém, pode permanecer sem diagnóstico por
períodos mais longos. A tabela abaixo mostra os resultados de trabalhos relacionados a este tema, conduzidos por alguns
pesquisadores:

Idade de apresentação da talassemia major (TM) ou da talassemia intermedia (TI) em bebês (Modell e
Berdoukas 1984)

Idade (anos)

TM

Tl

<1
1-2
>2

75 - 62%
35 – 29%
11 – 9%

4 – 11%
11 – 30%
22 – 59%

Métodos hematológicos comumente utilizados no diagnóstico da talassemia
major
(i) Índices hematológicos. Estes parâmetros hematológicos são medidos através de um equipamento eletrônico
(contador de glóbulos vermelhos), utilizado para avaliar o tamanho e volume dos glóbulos vermelhos e a
quantidade de hemoglobina contida nos mesmos. A talassemia é diagnosticada quando o tamanho e volume dos
glóbulos vermelhos estão diminuídos e sua concentração de hemoglobina se apresenta em níveis mais baixos,
entre 2-6 g/ dl.
Alguns índices hematológicos mais comumente encontrados em pacientes talassêmicos são mostrados abaixo:
Hb g/dl
MCH pg
MCV FL
MCHC g/dl

Média
6.8
20.9
65.8
30.9

Faixa
3.9-9.3
15-26
57-75
26-34

O número de glóbulos brancos pode se mostrar aumentado, devido à presença de um grande número de
glóbulos vermelhos imaturos (nucleados), que são erroneamente identificados pelo contador de células como
glóbulos brancos. No entanto, este erro de contagem pode ser facilmente esclarecido por meio de subseqüentes
exames laboratoriais.
(ii) Esfregaço de sangue e morfologia dos glóbulos vermelhos. Observados em microscópio, os glóbulos vermelhos
se apresentam mais pálidos (veja 2k) e menores (microcíticos) que o normal e – muito importante – a maioria
dos mesmos apresenta formatos anormais: anisocitose, poiquilocitose.

2 k foto de células
(iii) Eletroforese da hemoglobina. Processo que separa as diferentes proteínas que formam a molécula de
hemoglobina – ou seja, HbA, HbA2 e HbF. A talassemia é diagnosticada quando os níveis de hemoglobina fetal
são maiores que o normal, variando de 20 a 90%. A HbA2, que geralmente corresponde a até 3% da
hemoglobina de um adulto normal, pode não existir ou se encontrar reduzida, normal ou levemente aumentada.
(iv) Métodos moleculares. São exames especializados utilizados para confirmar um diagnóstico ou obter mais
informações a seu respeito. O DNA é investigado para que sejam identificadas, por exemplo, as mutações que
causam uma determinada condição – informação que, além de confirmar o diagnóstico, também fornece
indicações da gravidade clínica da doença.
A análise dos parâmetros hematológicos e o estudo das mutações genéticas dos genes α, ß e Y são passos essenciais
tanto para confirmar um diagnóstico de talassemia como para decidir qual o tratamento a ser adotado. Embora o
diagnóstico da ß-talassemia major seja geralmente bastante direto, algumas dificuldades podem surgir,
principalmente em países em desenvolvimento onde a prevalência de doenças, como a malária, pode complicar o
diagnóstico. A malária pode causar anemia e esplenomegalia, por exemplo, e embora os achados hematológicos
laboratoriais sejam bastante diferentes, talvez seja necessário tratar o paciente com medicamentos anti-maláricos
antes de reavaliar suas condições e seu diagnóstico.
Outras doenças também podem causar anemia e esplenomegalia, bem como níveis aumentados de HbF, e é
necessário que se estabeleça um diagnóstico diferencial com exames clínicos e laboratoriais adicionais. É muito
importante confirmar o diagnóstico preciso de talassemia antes do tratamento.
Principais distúrbios relacionados à hemoglobina:
Distúrbios da cadeia de globina-α

Distúrbios da cadeia de globina-ß

α-talassemias
Distúrbios de células falciformes
Doença da HbH
Anemia de células falciformes (HbSS)
Hidropsia fetal na α-talassemia ( Hidropsia fetal da Hb S/ ß-talassemia
Hb de Barts)
Doença da HbSC
Doença da HbSD
Outros distúrbios falciformes raros
ß-talassemias
ß-talassemia major
ß-talassemia intermedia
HbE/ ß-talassemia
Outras talassemias raras.

Tratamento da ß-talassemia major
Observações clínicas e pesquisas estabeleceram, ao longo das últimas três décadas, que a talassemia major é uma
condição tratável. Estudos mostram que uma terapia regular de transfusões, com sangue seguro e processado de

maneira apropriada, combinada com uma quelação de ferro regular e efetiva, aumenta consideravelmente a
sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes.
Este regime de tratamento recomendado se baseia no combate à anemia prevalente na talassemia (com todas as suas
conseqüências) e na prevenção da sobrecarga de ferro progressiva nos tecidos, causada pela doença em si ou pela
terapia de transfusão de sangue utilizada para tratar a anemia.

• O tratamento
Terapia de transfusão de sangue
Transfusões regulares de sangue contribuem grandemente para a qualidade e aumento da vida de pacientes com
talassemia major, sendo um aspecto central do tratamento da talassemia desde os anos sessenta.
Os principais objetivos da terapia com transfusão de sangue em pacientes com Beta-talassemia major são:
•
•
•
•

Manutenção da viabilidade e função dos glóbulos vermelhos durante a estocagem, a fim de se garantir
transporte suficiente de oxigênio;
Uso de glóbulos vermelhos de doadores com recuperação e meia-vida normais nos pacientes;
Obtenção de um nível apropriado de hemoglobina; e
Prevenção de reações adversas, inclusive a transmissão de agentes infecciosos.

Se não forem controladas de forma efetiva, a anemia grave e a expansão da medula óssea, típicas da talassemia
major, podem acarretar no paciente:
-

crescimento inadequado
deformidades faciais e outras deformidades ósseas.
ossos frágeis e fraturas ósseas.
fígado e baço aumentados (organomegalia)
atividades físicas normais prejudicadas

Transfusões regulares de sangue ao longo de toda a vida – ou pelo menos até que uma cura para a talassemia major
esteja disponível - podem combater ou até mesmo prevenir o desenvolvimento destes sintomas. No entanto, vários
fatores devem ser levados em consideração quando uma terapia de transfusão de sangue é iniciada. Este capítulo
discutirá:
I - Seleção do doador
II - Quando a terapia de transfusão deve começar,
III - Como garantir transfusões seguras,
IV - O que transfundir e
V - Como estabelecer o programa transfusional mais apropriado

Seleção do doador
Adequação ou disponibilidade

• Como, no caso da talassemia, as transfusões de sangue devem ser feitas ao longo de toda a vida, as autoridades
de saúde devem promover políticas de doação de sangue para garantir um suprimento de sangue adequado e
contínuo para os pacientes.
Prevenção da transmissão de agentes infecciosos
• A terapia de transfusão de sangue deve ser conduzida da forma mais segura para o paciente. Isto significa que o
risco da transmissão de agentes infecciosos, como vírus, bactérias ou parasitas, de um doador de sangue para
um paciente deve ser mantido em um mínimo absoluto. Para minimizar o risco da transmissão de agentes
infecciosos através de doações de sangue, as autoridades públicas de saúde devem:
-

-

•

Promover políticas com o objetivo de selecionar doadores saudáveis e promover doações de sangue
voluntárias e regulares. Doações pagas devem ser evitadas e os pacientes não devem ser compelidos a
encontrar amigos e parentes que doem unidades de sangue equivalentes às utilizadas por ele (doação de
reposição).
Fazer a triagem dos doadores de sangue para detecção de agentes infecciosos importantes, tais como o
vírus da hepatite (B e C), os HIV1+2 (agentes causadores da AIDS) e o agente causador da sífilis. Em
alguns países onde há prevalência de outras doenças, como a malária, a Doença de Chagas, pode ser
necessária a triagem para outros agentes infecciosos.

Garantir que os serviços nacionais de transfusão de sangue, incluindo laboratórios e outros serviços oferecidos
por bancos de sangue (como estocagem e transporte de produtos do sangue) atendam a padrões internacionais.

Quando iniciar a terapia de transfusão
A terapia de transfusão deve ser iniciada somente após a confirmação do diagnóstico de talassemia major. Como
mencionado previamente, a confirmação do diagnóstico de talassemia se baseia em:
(i) exames laboratoriais (exames hematológicos, moleculares, eletroforese da hemoglobina ou outros testes
laboratoriais, como cromatografia líquida de alta pressão (ou CLAP)).
(ii) análises genéticas para identificar a natureza das mutações α e ß das talassemias, bem como a presença do sítio
de restrição da enzima Xmn1 – um indicador que pode auxiliar a prever o grau de gravidade da doença e
identificar o programa de tratamento mais apropriado para cada paciente.
A gravidade da anemia é geralmente avaliada com base nos níveis de hemoglobina (Hb) no sangue. A hemoglobina
é medida em gramas (g) por decilitro (dl = 1/100 de um litro) de sangue. É facilmente medida em laboratório,
geralmente através de um equipamento denominado contador de células. Geralmente se consideram normais níveis
de hemoglobina entre 13-16 g/dl em homens e 11-14 g/ dl em mulheres e crianças. Tanto em homens como em
mulheres, níveis de hemoglobina entre 8 e 11 g/ dl representam anemia moderada, e a anemia grave ocorre quando
os níveis são menores que 8g/ dl.
Os pacientes somente devem iniciar a terapia de transfusão quando a talassemia for confirmada por meio de
diagnóstico laboratorial e estudos moleculares (como descrito acima), e quando:
•

os níveis de Hb são menores que 7 g/dl em duas medições sucessivas, com intervalo de mais de duas semanas
entre elas. Muito ocasionalmente, os pacientes podem se desenvolver e crescer normalmente com níveis de
hemoglobina entre 6 e 7 g/dl, porém a decisão de não fazer transfusões sob estas circunstâncias requer grande
experiência clínica e observações cuidadosas.

•

os níveis de Hb são maiores que 7g/dl porém certas características físicas são observadas, tais como:
- alterações faciais
- crescimento inadequado e ganho limitado de peso
- fraturas ósseas
- hematopoiese extracelular, resultando em massas tumorais

Quando são verificados estes critérios a terapia de transfusão não deve ser adiada.

Garantindo uma terapia de transfusão segura
Além da seleção adequada de doadores, a segurança do sangue também está associada com outros fatores, tais
como a garantia de que o paciente é testado (tipado) para o maior número possível de sistemas de grupos
sangüíneos. O desenvolvimento de um ou mais anticorpos específicos dos glóbulos vermelhos (aloimunização) é
uma complicação comum da terapia de transfusão crônica. Por isso é importante monitorizar cuidadosamente os
pacientes quanto ao desenvolvimento de novos anticorpos, e eliminar os doadores com os antígenos
correspondentes. Os anticorpos anti-E, anti-C e anti-Kell são os mais comuns. Entretanto, 5-10% dos pacientes
apresentam aloanticorpos contra antígenos eritrocitários raros ou com anticorpos quentes ou frios de especificidade
não identificada.
Antes de iniciar uma terapia por transfusão, deve ser feita uma ampla tipagem dos antígenos dos glóbulos
vermelhos dos pacientes, incluindo pelo menos os antígenos do sistema Rh (C, c, E, e) e Kell, a fim de ajudar a
identificar e caracterizar os anticorpos em caso de imunização tardia. Todos os pacientes com talassemia devem ser
transfundidos com sangue compatível ABO e RH(D). Alguns clínicos recomendam o uso de sangue que seja
compatível também com pelo menos os antígenos C, E e Kell, a fim de evitar a aloimunização contra esses
antígenos.
•
•
•
•

Antes de cada transfusão é necessário realizar uma compatibilidade completa entre o sangue do doador e do
receptor e triagem de novos anticorpos.
Se aparecerem novos anticorpos, eles deverão ser identificados para que possa ser usado sangue sem o(s)
antígeno(s) correspondente(s).
Deve ser mantido para cada paciente, um registro completo da tipagem dos antígenos, dos anticorpos anti
glóbulos vermelhos e da reação à transfusão, o qual deve estar prontamente disponível para o caso do paciente
ser transfundido em um centro diferente.
Deve ser evitada a transfusão de sangue dos parentes de primeiro grau, devido ao risco de desenvolvimento de
anticorpos que poderia afetar adversamente o resultado de um futuro transplante de medula óssea.

O que transfundir
O sangue coletado de um doador é denominado sangue total, o qual, alem de glóbulos vermelhos, também contém
plasma, glóbulos brancos e plaquetas (veja seção sobre sangue). Aproximadamente 450 ml de sangue total – uma
unidade – são coletados de cada doador. Após a remoção do plasma, glóbulos brancos e outras células,
aproximadamente 250 ml de glóbulos vermelhos (uma unidade de concentrado de glóbulos vermelhos) serão
utilizados para a transfusão. Outros fluidos, como anticoagulantes e nutrientes, também são adicionados ao
concentrado – a quantidade de fluidos adicionada depende de como a unidade de sangue foi processada.
Pacientes em terapia de transfusão crônica de sangue devem, idealmente, receber somente glóbulos vermelhos, sem
nenhum dos outros componentes do sangue total, como plasma, glóbulos brancos e plaquetas. Se um paciente
receber sangue total, há risco que o sistema circulatório de seu organismo fique sobrecarregado e ele desenvolva
complicações como falha cardíaca e acúmulo de líquidos na região torácica (edema pulmonar). A remoção de
glóbulos brancos e plaquetas também diminui o risco de efeitos indesejados, como febre, durante ou depois da
transfusão de sangue. Embora tais sintomas possam ser tratados, todos os esforços devem ser feitos para que as
complicações sejam evitadas, fornecendo ao paciente somente os componentes do sangue requeridos por ele.
Os pacientes com talassemia devem receber somente glóbulos vermelhos desleucotizados (reduzidos de glóbulos
brancos ou leucócitos). Diretrizes internacionais recomendam que o número de glóbulos brancos seja mantido
abaixo de 1x106 células por unidade de glóbulos vermelhos, para que as reações indesejáveis associadas com
leucócitos sejam mantidas em um patamar mínimo. Acredita-se que estas reações, que geralmente causam febre,
sejam resultantes da liberação de substâncias químicas, conhecidas como citocinas, pelos glóbulos brancos. Além
disso, a remoção de glóbulos brancos também elimina agentes infecciosos carregados por eles, como a bactéria
Yersinia Enterocolítica, o CMV, o EBV, o B19 e o HAV (veja abreviaturas) – estes patógenos não são triados em
bancos de sangue mas, em algumas condições, podem causar infecções graves. Os métodos para a obtenção de
concentrado de glóbulos vermelhos e para redução de leucócitos incluem:

•

Como os concentrados de glóbulos vermelhos são obtidos

Os glóbulos vermelhos são separados do sangue total em laboratório através de um processo de centrifugação do
sangue, que remove mais de 70% do plasma e dos glóbulos brancos. Durante a centrifugação, os glóbulos
vermelhos se separam dos outros componentes, acumulando-se na porção inferior do recipiente, enquanto o plasma,
os glóbulos brancos e os trombócitos afloram à superfície, podendo ser facilmente removidos. Várias soluções
podem ser adicionadas aos glóbulos vermelhos, tais como anticoagulantes, que impedem que as células fiquem
aderidas umas às outras, e nutrientes ou aditivos, que podem aumentar o tempo de vida dos glóbulos vermelhos e
preservar sua qualidade. SAG-M (cloreto de sódio, adenina, glicose, manitol), PAGGS-M (fosfato, adenina, glicose,
guanosina, cloreto de sódio- manitol), AS-3 (Sistema Nutricel) e ADSL (adenina, destrose, cloreto de sódiomanitol) são nomes de algumas das soluções preservantes utilizadas. CPD (citrato, fosfato, destrose), CPDA-1
(citrato, fosfato, destrose, adenina) e CP2D (citrato, fosfato, destrose dupla) são anticoagulantes.
Na Europa, uma combinação de CPD/ SAG-M é utilizada para conservar os glóbulos vermelhos por 42 a 48 dias,
enquanto nos EUA se utiliza a combinação de CPDA-1/ AS-3 ou CP2D/ AS-3.
Pacientes talassêmicos deveriam receber transfusões de concentrados de glóbulos vermelhos, de preferência
coletados a não mais de sete dias. Mesmo com a adição dos nutrientes descritos acima, concentrados com mais de
duas semanas de estocagem não devem ser administrados aos pacientes, porque ainda não existem estudos
confiáveis que confirmem que glóbulos vermelhos estocados por mais tempo sejam tão benéficos no tratamento da
talassemia major quanto aqueles estocados por períodos mais curtos.
•

Como os concentrados de glóbulos vermelhos são reduzidos de leucócitos
•

Filtração pré-estocagem do sangue total, para remoção dos glóbulos brancos, realizada com um filtro
acoplado à bolsa de coleta ou utilizado dentro de 8 horas após a coleta do sangue. O retardo da filtração
pode permitir alguma fagocitose de bactérias (p.ex., Yersinia enterocolitica). Este método de filtração de
leucócitos oferece uma filtração de alta eficiência e provê leucócitos residuais consistentemente baixos nos
glóbulos vermelhos processados e elevada recuperação dos glóbulos vermelhos. O concentrado de glóbulos
é obtido por centrifugação do sangue total reduzido de leucócitos.

•

Filtração no banco de sangue ou ao lado do paciente do concentrado de glóbulos vermelhos estocado
obtido do sangue total por centrifugação. No momento da transfusão, após realizada as provas de
compatibilidade, a unidade de concentrado de glóbulos vermelhos é filtrada no banco de sangue ou na beira
do leito do paciente. Embora, a filtração ao lado do leito possa remover efetivamente os glóbulos brancos,
pode não permitir um ótimo controle de qualidade, porque as técnicas usadas para este tipo de filtração
podem ser altamente variáveis.

Um outro processo que pode melhorar a qualidade e a segurança do sangue transfundido para pacientes com
talassemia é a utilização de Concentrado de glóbulos vermelhos lavados.
A presença de proteínas no sangue transfundido pode causar reações alérgicas que variam de moderadas a graves
nos pacientes. Embora o processo de centrifugação descrito acima remova mais de 70% de plasma e proteínas do
sangue total doado, a qualidade do concentrado de glóbulos vermelhos pode ser melhorada de forma significativa
através de uma lavagem com solução fisiológica, para que seja removida a maior quantidade possível de plasma e
proteínas, que são o alvo dos anticorpos do paciente. Outros estados clínicos que podem requerer produtos de
glóbulos vermelhos lavados incluem a deficiência de imunoglobulina A (IgA), na qual o anticorpo à IgA pré
formado no receptor pode resultar em uma reação anafilática. Usualmente a lavagem não resulta em redução
adequada dos leucócitos e por isso deve ser usada conjuntamente com a filtração. As unidades de lavagem de
glóbulos vermelhos podem remover eritrócitos do produto da transfusão. O processo de lavagem não é geralmente
requerido para a maioria dos pacientes. Após a lavagem dos glóbulos vermelhos, eles geralmente têm que ser
utilizados dentro de um período de 24 horas.
Quando os bancos de sangue não são capazes de realizar a separação do plasma ou de realizar a lavagem ou filtração do
sangue da forma descrita acima, o sangue total coletado de um doador deve ser estocado em refrigerador a 4°C por 24 a
48 horas, o que permite que os glóbulos vermelhos se acumulem no fundo da bolsa de sangue e o plasma, glóbulos

brancos, plaquetas e debris conhecidos como creme leucocitário aflorem à superfície, de onde podem ser removidos ao
máximo através de equipamentos laboratoriais simples. No entanto, este processo é 1.000 vezes menos eficiente que a
filtração.

Efetividade de diferentes técnicas para a remoção dos glóbulos brancos
• Creme leucocitário removido de sangue que é refrigerado para que seus componentes se separem naturalmente:
<1.2 x109 glóbulos brancos/ unidade de sangue permanecem no sangue.
• Glóbulos vermelhos separados por centrifugação e lavados em solução salina: <1x107 glóbulos vermelhos/
unidade de sangue permanecem.
• Concentrado de glóbulos vermelhos filtrados ao lado do leito: <5x106 glóbulos vermelhos/ unidade de sangue
permanecem.
• Concentrado de glóbulos vermelhos filtrados em laboratório de banco de sangue: <5xl06 glóbulos vermelhos/
unidade de sangue permanecem.
• Glóbulos vermelhos filtrados antes da estocagem: <1xl06 glóbulos vermelhos/ unidade de sangue permanecem.
Idealmente, todos os pacientes com talassemia major deveriam receber transfusões de glóbulos vermelhos filtrados
antes da estocagem, lavados, plenamente testados quanto à presença de anticorpos e acrescidos de soluções com
anticoagulantes/ nutrientes. No entanto, quando isso não é possível, preparações especiais de sangue devem ser
consideradas para pacientes com requisitos especiais:
1. Glóbulos vermelhos lavados devem ser preparados para pacientes com ausência de uma proteína especial do
sangue, denominada IgA, e para pacientes que freqüentemente desenvolvem reações alérgicas à terapia de
transfusão de sangue. Alguns pacientes sem deficiência de IgA mas que, no entanto, desenvolvem episódios
repetidos de febre após receberem sangue filtrado podem vir a requerer a lavagem dos glóbulos vermelhos antes
da transfusão.

2. Glóbulos vermelhos congelados ou criopreservados devem ser fornecidos a pacientes
com antígenos de glóbulos vermelhos raros para os quais seja difícil encontrar doadores
de sangue compatíveis. Na Europa e nos EUA, os glóbulos vermelhos congelados de
grupos raros são estocados em centros médicos especializados e congelados a -60ºC em
uma solução de 40% de glicerol – condição que permite sua estocagem por até 10 anos.
3. Glóbulos vermelhos tratados com radiação devem ser fornecidos a pacientes que receberam ou são candidatos a
transplantes, para evitar uma condição grave conhecida como “doença do enxerto contra o hospedeiro” (veja
posteriormente).
4. Glóbulos vermelhos leucodepletados devem ser oferecidos a pacientes que freqüentemente desenvolvem reações
associadas com glóbulos brancos após transfusões de sangue. O sangue leucodepletado também deve ser
oferecido a pacientes recém-diagnosticados que planejam submeter-se a transplante de medula óssea, para
evitar infecções com o citomegalovírus (CMV), bem como a pacientes transplantados que podem precisar de
transfusões de sangue para evitar a recorrência do CMV.

Elaborando um programa de transfusão de sangue
Calculando o volume de sangue necessário
O volume de sangue e a taxa de transfusão adequados para um paciente dependem de sua idade e estado clínico, bem
como das soluções adicionadas para preservar os glóbulos vermelhos a serem transfundidos, de seu hematócrito
(parâmetro similar à hemoglobina), dos glóbulos vermelhos dos doadores e do nível de hemoglobina que se deseja atingir.

3 a Quantidade de sangue do doador, dependente do hematócrito, necessária para
elevar a hemoglobina do paciente em 1g/dl

Fonte: “Guidelines for the Clinical management of Thalassaemia”
(Protocolo para pacientes com talassemia), publicado pela TIF

Por exemplo, um paciente com talassemia e pesando 60Kg, precisaria de aproximadamente
170 ml de glóbulos vermelhos com hematócrito 75% para elevar em 1 g/dl o nível de
hemoglobina. Os cálculos assumem um volume sangüíneo de 170 ml/kg, independente do
tamanho do paciente.

3 b Diretrizes para definição da quantidade de sangue a ser transfundida
Hematócrito dos Glóbulos Vermelho do Doador
50%

60%

75%

80%
1 g/dl

4,2 ml/kg

3,5 ml/kg

2,8 ml/kg

2,6 ml/kg

Aumento do

2 g/dl

8,4 ml/kg

7,0 ml/kg

5,6 ml/kg

5.2 ml/kg

Alvo do Nivel de

3 g/dl

12,6 ml/kg

10,5 ml/kg

8,4 ml/kg

7,8 ml/kg

Hemoglobina

4 g/dl

16,8 ml/kg

14,0 ml/kg

11,2 ml/kg

10,4

ml/kg
Fonte: “Guidelines for the Clinical management of Thalassaemia”
(Protocolo para pacientes com talassemia), publicado pela TIF

Como exemplo, para elevar em 4g/dl o nível de hemoglobina em um paciente pesando 40 kg e recebendo sangue
com um hematócrito de 60%, serão necessários 560 ml. Esse cálculo admite um volume sangüíneo de 70 ml/kg de
peso corpóreo.
Em programas de transfusão moderados (recomendados pela maioria dos especialistas em talassemia) diferentemente dos programas de hiper ou supertransfusão - os pacientes geralmente recebem 10-15 ml de

concentrado de glóbulos vermelhos por quilo de peso corporal (volume), transfundidos ao longo de 3-4 horas (taxa
de transfusão), (considerando hematócrito do doador = 75% de glóbulos vermelhos) a cada 2-5 semanas (intervalo).
Um paciente não- esplenectomizado requer aproximadamente 180 ml de glóbulos vermelhos puros/ kg/ ano,
enquanto um paciente esplenectomizado requer em torno de 133 ml/ kg/ ano.
Quando um paciente sofre de problemas cardíacos ou quando as transfusões de sangue são iniciadas com níveis de
hemoglobina abaixo de 5g/ dl, volumes menores de sangue são administrados, mais lentamente – por exemplo, 2-5
ml de glóbulos vermelhos/ kg/ hora. Várias tabelas e gráficos (veja 3a, 3b) se encontram disponíveis para auxiliar a
equipe médica a calcular o volume de sangue exato de que um paciente necessita.
Os programas de transfusão devem procurar manter os níveis de hemoglobina do paciente entre 9 e 10.5g/dl entre
as transfusões, e em não mais que 15g/dl após a transfusão. Seguindo um programa como este, os pacientes
apresentarão:
•
•
•
•
•

uma expansão mínima da medula óssea
crescimento normal e energia física aumentada
nenhum aumento ou um aumento mais lento do baço
menor viscosidade do sangue, que poderia ser associada ao risco de complicações tromboembólicas, dores de
cabeça e sangramentos do nariz e
menores depósitos de ferro em excesso nos órgãos

O intervalo entre as transfusões também deve levar em consideração outros fatores, inclusive a programação escolar
ou profissional do paciente e a distância que ele precisa percorrer para chegar até o centro de transfusão. Na medida
do possível, o programa de transfusões deve ser organizado de forma a se adequar ao estilo de vida do paciente e a
atender aos requisitos médicos.

Avaliando a efetividade de um programa de transfusão de sangue
A efetividade de um programa de transfusão de sangue é geralmente medida em termos da taxa de queda dos níveis
de hemoglobina, que não deve exceder 1g/ dl/ semana em pacientes esplenectomizados e 1.5 g/

dl/ semana em pacientes não-esplenectomizados.
Se os níveis de Hb caírem mais rapidamente, as seguintes causas devem ser investigadas:
•
•
•
•
•
•

anticorpos (aloimunização) contra glóbulos vermelhos (veja reações associadas a
transfusões)
baço aumentado (hiperesplenismo) e / ou fígado aumentado (hepatomegalia). Quando um
paciente requer mais de 200 ml de glóbulos vermelhos/ kg/ ano, por exemplo, a possibilidade de baço
aumentado deve ser investigada
sangue de baixa qualidade, significando que os glóbulos vermelhos possuem um baixo tempo de vida e
funcionam de forma menos efetiva
sangramento (por exemplo, do trato gastrointestinal)
destruição celular aumentada por uso de medicação (por exemplo, a ribavirina)
destruição celular aumentada por infecção (por exemplo, malária)

Os níveis de hemoglobina devem ser idealmente medidos antes e após cada transfusão, para que a efetividade do
programa de tratamento seja garantida. Se isso não for possível, os níveis de Hb devem ser medidos na maior
freqüência possível – uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias ou quando o paciente receber uma transfusão.

Reações associadas a transfusões
Uma transfusão de sangue pode causar reações ou complicações indesejadas em um paciente, conhecidas como
reações transfusionais. Uma reação transfusional (RT) é um evento desfavorável que ocorre em um paciente
durante ou após uma transfusão. Aproximadamente 4% das transfusões de sangue (no caso de

sangue de baixa qualidade este número pode aumentar significativamente) estão associadas
com alguma forma de reação indesejada ou adversa. Uma transfusão de sangue envolve a
introdução de uma substância estranha – o sangue do doador – no corpo do paciente. É,
portanto, razoável esperar uma reação do sistema imunológico do paciente – da mesma
forma que se esperam reações no caso de transplantes de medula ou órgãos. Na verdade,
todo procedimento médico apresenta benefícios e riscos potenciais para os pacientes, que
devem ser cuidadosamente avaliados pela equipe médica.
As reações que podem afetar pacientes que recebem transfusões de sangue estão divididas
em duas categorias:
A. reações transfusionais imuno-mediadas – quando o sistema imunológico do paciente
reage ao sangue transfundido
B. reações transfusionais não imuno-mediadas – reações que não são causadas pelo sistema
imunológico do paciente.
As duas categorias de reações podem ocorrer durante ou logo após uma transfusão, caracterizando uma reação aguda
(após a introdução de apenas alguns mililitros de sangue, durante a transfusão ou após o seu término), ou podem ser
tardias, ocorrendo vários dias ou semanas após a transfusão, ou até mesmo após períodos mais longos.

As tabelas seguintes (1, 2, 3) indicam os tipos de reações de categorias A e B que podem
ocorrer e sua freqüência (veja 3c, 3d, 3e):
(Esta seção utiliza uma série de termos médicos mais técnicos provavelmente desconhecidos da média dos leitores, que podem consultar
o Glossário para definições. Esperamos que, esclarecendo o significado destes termos e tornando-os mais acessíveis, pacientes e pais se
sintam mais confiantes em sua interação com a equipe médica.)

3c tabela 1

Reações transfusionais imuno-mediadas
Agudas

freqüência

Hemolítica (intravascular)

1/25.000

Anafilática

1/50.000

Hemolítica (extravascular)

1/ 2.500

Febril não-hemolítica

1/100

Refratariedade plaquetária

1/10

Alérgica (urticária)

1/100

Doença do Enxerto contra o Hospedeiro (GVHD)

Lesão Pulmonar Aguda
associada à Transfusão
(TRALI)

Tardias

freqüência

Aloimune

1/100

rara

1/10,000

3d Tabela 2

Reações transfusionais não imuno-mediadas
Agudas

Hemolítica (in vitro)
Metabólica
Coagulopatia
Hipotermia

freqüência

Tardias

freqüência

rara
rara

Sobrecarga metabólica de ferro longo prazo
Infecciosa
1. Bacteriana
Gram negativa
1/ 15.000

Toxicidade pelo Citrato
Hipocalcemia
Hipercalemia

rara
rara
rara

Embólica
Sobrecarga circulatória

rara
1/ 10.000

•

**

Gram positiva
2. Viral*
HBV
HCV
HIV 1&2
HTLV 1&2
CMV
E-B
B19
3. Príons: Creutzfeld Jakob
4. Parasitária** (ex. malária)

1/ 2.000
1/ 60.000
1/ 100.000
1/ 700.000
1/ 650.000
7/ 100
1/ 200
rara
?
rara

A freqüência da contaminação viral varia grandemente entre países, dependendo da qualidade
do sistema de saúde público e dos serviços de transfusão de sangue e da prevalência local
destes patógenos. As freqüências exibidas nesta tabela se referem às freqüências comumente
relatadas na Europa nos últimos anos.
A freqüência da transmissão parasitária é maior nos países em desenvolvimento.
A Tabela 3 indica as causas de algumas reações associadas a transfusões de sangue, o
estágio em que ocorrem mais freqüentemente e seus sintomas associados.
3e Tabela 3

Causas, momento de ocorrência e sintomas das reações associadas a transfusões
Tipo de reação

Momento de ocorrência

Causa

Sintomas

Hemolítica aguda

após a infusão de alguns
poucos ml de sangue

incompatibilidade ABO

dispnéia, broncoespasmo,febre, calafrios, dor
lombar, hipotensão, choque,
falência renal

Anafilática

“

deficiência congênita de IgA

rubor da pele, urticária,
prurido, dispnéia, vômitos,
diarréia, dor torácica,
hipertensão, perda de
consciência, choque

embolismo de ar

“

penetração de ar no sistema

tosse, dispnéia, dor torácica e
choque

Contaminação bacteriana
(sepse)

próxima ao final da transfusão transmissão de bactérias
ou após seu término
através de sangue
transfundido

febre, calafrios, vômitos,
diarréia, hipotensão, choque,
falência renal,
DIC (coagulopatia
intravascular disseminada)

Sobrecarga circulatória

“

transfusão realizada muito
rapidamente

dispnéia, cianose, pressão
sistólica aumentada

TRALI (Lesão Pulmonar
Aguda associada
à Transfusão)

“

reação entre anticorpos antileucócitos do doador e
granulócitos do paciente

dispnéia, cianose, tosse,
hipotensão

“

reações entre antígenos de
leucócitos no sangue do
doador e anticorpos antileucócitos do sangue do
paciente – acredita-se que
algumas reações ocorram
devido à transfusão de

aumento de 1°C ou mais na
temperatura dos pacientes,
sem qualquer outra explicação
médica

FNHTR (Reação febril
não-hemolítica
à transfusão)

proteínas denominadas
citocinas, produzidas por
leucócitos durante a
estocagem do sangue
Alérgica (urticária)

“

resulta de alérgenos
estranhos no sangue do
doador reagindo com
anticorpos do paciente ou
anticorpos no sangue do
doador reagindo com
alérgenos do paciente

urticária, prurido, edema
localizado

tabela 3 (continuação)

Causas, momento de ocorrência e sintomas das reações associadas a transfusões (cont.)
Tipo de reação

Momento de ocorrência

Causa

Sintomas

Doença do Enxerto contra o
Hospedeiro (GVHD)

3-30 dias

febre, enterocolite, diarréia
aquosa, dermatite, eritoderma
e pancitopenia

reação aloimune (veja tabela
4)

após alguns dias ou semanas

Antígenos HLA do paciente
ativam os linfócitos-T do
doador - - principalmente em:
i) pacientes imunosuprimidos;
ii) fetos recebendo transfusões
intra-uterinas; iii) neonatos
recebendo transfusão de
substituição
(exsanguíneotransfusão);
iv) receptores de sangue de
parentes
pacientes desenvolvem
anticorpos contra alguns
antígenos de glóbulos
vermelhos, o que resulta na
hemólise das células
transfundidas

resposta anamnéstica
(secundária) hemolítica
tardia

3-7 dias

febre branda, calafrios,
icterícia moderada e
diminuições inexplicadas dos
valores de Hb (o risco de
desenvolvimento desta
condição pode ser reduzido
iniciando-se a terapia
precocemente – antes dos 3
anos de idade)

como descrito acima, porém é
possível que os anticorpos
sejam indetectáveis em testes
laboratoriais prétransfusionais e o sistema
imunológico produza
quantidades maciças de
anticorpos após a transfusão

Tratando as reações transfusionais
O prognóstico de uma reação associada à transfusão depende da gravidade da reação. A seguir apresentamos como
algumas destas reações podem ser tratadas:
Complicações sérias:
•
Reação Hemolítica Transfusional Aguda (AHTR), anafilaxia, sepse (contaminação bacteriana) e
embolismo de ar: a transfusão é interrompida. Administração de fluidos por via endovenosa e uso de
várias medicações para tratar ou prevenir condições médicas associadas, tais como coagulopatia
intravascular disseminada (DIC), falência renal e choque.

• Sobrecarga do sistema circulatório: pode ser tratada através da administração de oxigênio e diuréticos – para
auxiliar na diurese .
• Lesão Pulmonar Aguda associada à Transfusão (TRALI): pode ser solucionada através de suporte respiratório
adequado.
• Efeitos da resposta anamnéstica hemolítica tardia e da aloimunização: podem ser reduzidos com
corticosteróides.
• Doença do enxerto contra o hospedeiro (GVHD): requer terapia de suporte apropriada.
• Contaminação viral: deve ser tratada de acordo com o vírus envolvido.
Complicações benignas:
• Reação febril não-hemolítica à transfusão (FNHTR): uso de antipiréticos.
• Alérgica (urticária): erupções cutâneas e prurido: podem ser reduzidos com o uso de anti-histamínicos.
Prevenindo as reações transfusionais
Centros de transfusão e outros estabelecimentos de importância devem implementar políticas rigorosas, que
garantam a saúde e a segurança dos pacientes, seguindo procedimentos de transfusão ideais. A equipe médica deve
aderir rigorosamente aos padrões e protocolos de transfusão estabelecidos. A identificação incorreta do paciente (e
grupo sangüíneo) é, sem dúvida, o erro mais comumente relatado em casos fatais relacionados a transfusões.
1. Amostras para tipagem do sangue e testes de compatibilidade devem ser claramente identificados. O nome
completo e a data de nascimento do paciente devem estar indicados no rótulo do tubo antes que a amostra seja
colhida e a data no formulário de transfusão deve ser checada.

2. Um responsável médico deve verificar se o equipamento de infusão está sendo
utilizado de acordo com as recomendações do fabricante.

3. Antes que qualquer unidade de sangue seja afixada ao equipamento, um responsável
médico deve realizar uma checagem visual da mesma, buscando evidências de
contaminação - por exemplo, mudança da cor do sangue para um arroxeado escuro,
coágulos ou hemólise - e verificar se a data de validade do sangue não está vencida.

4. A compatibilidade entre o paciente e a unidade de sangue deve ser verificada comparando-se o certificado de
grupo sangüíneo do paciente com o grupo sangüíneo registrado no rótulo da unidade de sangue.
5. Detalhes de identificação da unidade de sangue transfundida devem ser anotados na ficha do paciente, de forma que o doador
possa ser rastreado, se necessário.

6. O paciente deve ser cuidadosamente observado ao longo da transfusão,
principalmente nos estágios iniciais, quando é mais provável que ocorram as reações

transfusionais (RTs). Os componentes do sangue devem ser transfundidos dentro do
tempo recomendado, para evitar o comprometimento da efetividade clínica, da
segurança e do conforto da administração.

7. Transfusões rápidas de sangue frio podem ser perigosas. Unidades congeladas devem ser manipuladas com
grande cuidado, pois os recipientes podem estar quebradiços, quebrando-se facilmente em baixas temperaturas.
9. A eficácia da transfusão deve ser determinada através do registro dos parâmetros pré e pós- transfusão.

10. Qualquer reação observada deve ser cuidadosamente anotada e relatada. Todas as complicações sérias devem
ser investigadas (obtenha uma amostra pós-transfusão e a envie, juntamente com o produto de sangue não
utilizado e seu kit de administração, ao banco de sangue, para investigação de incompatibilidade sorológica e
testes de cultura bacteriológica).
11. Em caso de reações transfusionais repetidas, recomenda-se a investigação da presença de anticorpos irregulares,
diferentes dos sistemas Rh e ABO. Quando repetidos episódios de FNHTR (reação febril não-hemolítica à
transfusão) ocorrem, devem ser utilizados componentes de sangue com baixa presença de leucócitos.
12. É importante manter em mente que algumas complicações podem ocorrer de forma tardia, como o aparecimento
de doenças transmitidas pelo sangue transfundido. Em casos de soroconversão de um doador os pacientes que
receberam seu sangue devem receber acompanhamento médico.
Os bancos de sangue devem implementar um sistema de qualidade que garanta a qualidade dos produtos do sangue
utilizados. Tal sistema deve assegurar que:

1. a seleção de doadores, a coleta e manipulação do sangue, os testes laboratoriais, a estocagem e a distribuição de
produtos do sangue sejam realizados de acordo com os princípios de Boas Práticas de Fabricação de
Medicamentos.
2. as tarefas e responsabilidades da equipe envolvida nestas atividades estejam claramente identificadas.
3. os materiais corretos estejam sendo utilizados.

4. um sistema de auditoria interna seja implementado, de forma que a aplicabilidade e a
efetividade do controle de qualidade possam ser avaliadas regularmente.

5. quaisquer erros sejam totalmente relatados e as lições aprendidas.
Muitos hospitais na Europa e nos Estados Unidos possuem Comitês de Transfusão de Sangue, com representantes
dos serviços de transfusão de sangue e das principais unidades clínicas que possuem significativa atividade de
transfusão. Tais comitês podem melhorar ainda mais a eficácia das práticas de transfusão, das seguintes maneiras:
1. Definindo as políticas de transfusão adaptadas às atividades clínicas locais.
2. Realizando avaliações regulares das práticas de transfusão sangüínea
3. Analisando quaisquer eventos indesejáveis ligados a uma transfusão de sangue e tomando as medidas corretivas
necessárias.

Sobrecarga de ferro e quelação do ferro
Como já foi explicado anteriormente neste livro, a talassemia faz com que o ferro se acumule no organismo. Há
duas maneiras segundo as quais pacientes com talassemia absorvem ferro: a partir da dieta e a partir de sangue
transfundido. Se o excesso de ferro não for removido, pode causar danos a importantes órgãos, como o fígado e o
coração. Pacientes talassêmicos devem, portanto, fazer uso de medicamentos especiais denominados quelantes,
que removem o ferro do corpo.

O ferro em um corpo saudável
Um adulto normal saudável armazena em torno de 4 g de ferro no corpo, dos quais 3 g são utilizados para fabricar
hemoglobina no interior dos glóbulos vermelhos. Como explicado anteriormente, quando os glóbulos vermelhos
envelhecem e morrem, sua hemoglobina é degradada em suas partes constituintes: heme e globina. O ferro liberado
da parte heme é transferido através de uma proteína carreadora, denominada transferrina, e é reciclado para a
produção de mais heme para novos glóbulos vermelhos. As substâncias químicas que constituem a proteína
globina, conhecidas como aminoácidos, são reutilizadas na produção de novas globinas.
Isso significa que, em um indivíduo adulto normal, o corpo reutiliza a maior parte do ferro disponível, deixando
muito pouco para ser excretado. Somente 1 mg de ferro é eliminado a cada dia – a maior parte através da urina,
fezes, pele e – em mulheres – através da menstruação. O ferro assim removido do sistema é reposto pelo ferro da
dieta, absorvido pelo sistema digestivo (4a).

4a
Ferro da alimentação
Duodeno
(em média, 1-2 mg/ dia)
Utilização

Utilização

Transferrina do
plasma
(3 mg)
Músculo
(mioglobina)
(300 mg)

Medula óssea
(300 mg)
Eritrócitos
circulantes
(hemoglobina)
(1800 mg)

Ferro de
armazenamento

Parênquima do fígado
(1000mg)

Células
Descamação
Mentruação
Outras perdas sanguíneas
(média de 1-2 mg/ dia)

Macrófagos reticuloendoteliais
(600 mg)

Perda de
ferro

O ferro na Talassemia

Nos casos de talassemia intermedia e talassemia major sem transfusões o corpo tenta compensar a anemia grave
através da absorção, no trato digestivo, de uma quantidade significativamente maior de ferro que o normal (2-5g/
ano em comparação com 0.0015g/ ano em indivíduos saudáveis), para produzir mais glóbulos vermelhos. A maior
quantidade de ferro absorvido depende da gravidade da anemia: quanto mais grave, mais a medula óssea se expande
para tentar produzir mais e mais glóbulos vermelhos, e, portanto, maior é sua demanda por ferro. Outros fatores
também podem influir na quantidade de ferro absorvido no trato intestinal. Por exemplo, a presença de vitamina C
aumenta a quantidade de ferro absorvido, enquanto o chá e alguns cereais a diminuem. No entanto, a forma mais
importante de reduzir a quantidade de ferro absorvida no trato intestinal é assegurar que os pacientes mantenham
níveis adequados de hemoglobina. Portanto, é importante que eles recebam transfusões regulares de sangue,
mantendo os níveis de hemoglobina acima de 9g/ dl (medidos antes da transfusão). Pacientes não transfundidos de
maneira adequada podem vir a absorver de 1 a 5 mg extras por dia (ou aproximadamente 0.4 a 2 g / ano) de ferro no
trato intestinal.

EQUILÍBRIO DE FERRO

•

Absorção no trato gastrointestinal

•
•

normal = 1mg/d
talassem. = 1-5 mg/d

Carga corporal
de ferro

SANGUE
TRANSFUNDIDO
200 mg/unidade

5-15 mg/d

URINA FEZES A
OUTRAS PERDAS
1 MG/D

4 b Aumento do ferro transfusional à medida que a necessidade de transfusões de sangue
aumenta com a idade
Ferro transfusional (g)

Idade (anos)
(Fonte: Cohen e Schwartz – Chelation therapy in chronic iron overload, 1977, symposia specialists, Inc., Box 610397, Miami Florida)

A principal origem da sobrecarga de ferro em pacientes que recebem transfusões, no entanto, é o sangue
transfundido. De fato, a quantidade de ferro que o paciente absorve através de transfusões de sangue é muito maior
que a quantidade absorvida da dieta no trato intestinal. Portanto, é importante que pacientes que recebem
transfusões regulares de sangue utilizem quelantes de ferro – drogas que se ligam ao ferro e o removem do sistema.
Cada mililitro (ml) de glóbulos vermelhos contém em torno de 1.16 mg de ferro. Uma unidade média de sangue
contém em torno de 250 ml de concentrado de glóbulos vermelhos – ou seja, 250 x 1.16, ou em torno de
200-290mg de ferro. A degradação destes glóbulos vermelhos é a principal fonte do ferro que se acumula no
organismo de pacientes que recebem transfusões sanguíneas ao longo de toda a vida. Por exemplo, um paciente que
recebe 30 unidades de sangue por ano apresentará um excesso de aproximadamente 6 g de ferro por ano (200 X 30
= 6.0 mg = 6g), ou aproximadamente 15-16 mg/ dia. O corpo é incapaz de excretar uma quantidade tão grande de
ferro extra e este ferro se acumula nos tecidos e órgãos do corpo. Se este ferro não for removido através de
intervenção médica ele pode ser extremamente danoso e causar algumas das complicações mais graves da ßtalassemia major.
Os sintomas clínicos da sobrecarga de ferro geralmente aparecem em torno dos 10 anos de idade, embora
evidências dos efeitos tóxicos do ferro tenham sido encontradas no fígado de crianças bem mais jovens. A lesão ao
fígado – conhecida como fibrose – se inicia dentro de dois anos após o início das transfusões. Uma lesão grave no
fígado (cirrose) pode se desenvolver antes dos 10 anos de idade se nenhum tratamento foi implementado para
remover o excesso de ferro, principalmente se o paciente apresentar hepatite B e/ ou C. Doenças cardíacas – uma
das mais freqüentes causas de morte na Talassemia major – também são relatadas dentro de um período de 10 anos
após o início do programa de transfusões, embora a insuficiência cardíaca geralmente não ocorra antes de 15 anos
ou mais de transfusões.
A sobrecarga de ferro é também a mais importante causa do retardo de maturação sexual em pacientes com
talassemia, afetando aproximadamente metade dos pacientes, tanto do sexo feminino como masculino. Além disso,
a sobrecarga de ferro pode trazer dificuldades a mulheres que querem conceber um filho (em torno de 25% dos
casos), e é, freqüentemente, uma causa do desenvolvimento do diabetes mellitus.

Em longo prazo, o excesso de ferro causa complicações ósseas e danos a outros órgãos importantes, como a tireóide
e a paratireóide. Portanto, os pacientes devem ser tratados para a remoção do mesmo; caso contrário, este ferro se
acumulará no organismo, com sérias conseqüências em termos da qualidade e extensão da vida do paciente.

Como o excesso de ferro prejudica o organismo
À medida que o ferro se acumula no corpo – seja como resultado da talassemia em si, da terapia de transfusão de
sangue, ou de ambos – a principal proteína carreadora do mesmo no sangue, a transferrina, vai ficando saturada.
Sem nenhuma transferrina na forma livre (não-ligada ao ferro), o ferro livre – muito prejudicial ao organismo –
começa a circular no sangue. O ferro também se acumula nos tecidos, ligado a proteínas de armazenamento
denominadas ferritina e hemossiderina. O ferro armazenado nestas proteínas é menos prejudicial que o ferro livre.
No entanto, o corpo constantemente degrada ferritina e hemossiderina, que liberam certas quantidades de ferro na
forma livre. O ferro também pode ser liberado destas proteínas de armazenamento quando o paciente está doente.

O ferro não ligado à transferrina – aquele que permanece no sistema quando não há nenhuma transferrina para
ligações – é instável. Isso significa que ele pode facilmente ganhar ou perder uma carga negativa, chamada elétron.
Quando o ferro ganha um elétron, ele deixa de ter três cargas positivas (tipo de ferro conhecido como 3+ ou ferro
férrico) e passa a ter duas cargas positivas (2+ ou ferro ferroso). Quando o ferro muda para os estados 2+ e 3+, ele
produz substâncias nocivas denominadas radicais livres, que podem causar danos extensos aos tecidos do
organismo.
O processo mais conhecido de produção de radicais livres é denominado reação de Fenton -- uma reação química
simplificada da seguinte forma:
Geração de um radical hidroxil (OH)
O2 + Fe3+ → O2 + Fe2+
H202 + Fe2+ → OH - + HO - + Fe3+

Desferrioxamina (DFO) ou Desferal
Como o corpo não possui um meio efetivo de remoção de ferro, a única forma de remover aquele em excesso é através da
utilização de drogas denominadas quelantes de ferro (substâncias que se ligam ao ferro), as quais formam um composto
com o ferro que pode ser excretado do organismo através da urina e/ ou das fezes.

A desferrioxamina (DFO) foi o primeiro quelante de ferro fabricado. Fabricada pela primeira vez nos anos 60, a
DFO (4d) foi introduzida no mercado no início dos anos 70 para tratamento da talassemia major. A DFO funciona
de duas maneiras: a primeira é um processo lento, através do qual a DFO se liga ao ferro (quelação) para formar
uma substância denominada ferrioxamina (4e), que é então excretada do corpo. O segundo papel da DFO é diminuir
a toxicidade do ferro no corpo através do mapeamento dos radicais livres. Este é um processo rápido.
A DFO faz a quelação do ferro oriundo das duas principais fontes ou depósitos de ferro no corpo. O primeiro
depósito contém o ferro formado a partir da decomposição de glóbulos vermelhos. Este representa 70% do ferro
quelado pela DFO, e é eliminado do corpo através da urina. A segunda fonte do ferro quelado pela DFO é o fígado
– o maior órgão armazenador de ferro do organismo. O ferro armazenado no fígado é liberado quando duas
substâncias, a ferritina e a hemossiderina, são degradadas no interior das células hepáticas (hepatócitos). A DFO
nos hepatócitos se une ao ferro e a seguir é eliminada do corpo através das fezes. A DFO não se liga ao ferro ligado
à transferrina.

Isso significa que, se a
DFO fosse 100% efetiva, cada grama da mesma excretaria aproximadamente 93mg de
ferro. Isso, no entanto, não corresponde à realidade. O nível de efetividade depende da
Cada molécula de DFO se liga a um átomo de ferro para formar a ferrioxamina (4e).

dosagem e da forma de administração da DFO, do tamanho dos estoques corpóreos de
ferro, do nível de vitamina C no organismo e do grau de adesão dos pacientes à medicação
quelante prescrita.
O papel da vitamina C. A vitamina C é um agente redutor – ou seja, pode auxiliar a converter o ferro 3+

para ferro 2+. Isso é muito importante, porque o ferro 2+ se move mais facilmente pelo corpo que o ferro 3+, além de
ser a forma do ferro que se liga mais facilmente a quelantes como a DFO. Por esta razão, o ferro 2+ (forma ferrosa)
é freqüentemente chamado de “ferro que pode ser quelado”, enquanto o ferro 3+ (forma férrica) é o ferro imóvel
encontrado em compartimentos de armazenamento do corpo (como o fígado) ligado a proteínas carreadoras como a
ferritina e a hemossiderina. Uma forma de aumentar a quantidade de ferro liberado por estas proteínas é a
administração de suplementos de vitamina C juntamente com a DFO.
Especialistas recomendam a ingestão diária de vitamina C por pacientes talassêmicos, de preferência no momento
em que a DFO é administrada. No entanto, geralmente se recomenda que os pacientes somente comecem a tomar os
suplementos de vitamina C algumas semanas após o início do tratamento com a DFO.
As doses diárias recomendadas de vitamina C são 50 mg para crianças com menos de 10 anos de idade e 100 mg
para crianças acima desta idade. A dose não deve exceder 200mg/ dia. Pacientes cuja dieta inclui o consumo regular
de laranjas ou sucos frescos não necessitam de suplementos de vitamina C: uma laranja de tamanho grande, por
exemplo, contem 75 mg de vitamina C, enquanto 100 ml de suco de laranja fresco contem 50mg de vitamina C.
Da mesma forma que ocorre com todos os medicamentos e suplementos, as doses devem ser ajustadas somente
após consulta médica. É importante notar que a vitamina C em excesso pode causar um efeito tóxico nos pacientes,
mobilizando uma quantidade excessiva de ferro. Os suplementos de vitamina C, portanto, podem ser
particularmente nocivos a pacientes que não estejam recebendo a DFO, porque o ferro mobilizado pela vitamina C
permanecerá em sua forma livre (não-ligado), causando danos teciduais.

Quando iniciar a quelação de ferro
Pacientes com talassemia major somente devem iniciar o tratamento com a DFO após terem iniciado um programa
regular de transfusões de sangue. A DFO não resolve nenhum dos problemas causados por uma terapia de
transfusões inadequada, tais como anemia, alterações ósseas ou aumento do fígado e do baço. A DFO não deve ser
administrada a pacientes não-transfundidos ou que recebem transfusões em quantidade insuficiente, a não ser que
estes tenham mais de dez anos de idade ou apresentem evidências de sobrecarga de ferro.
Como regra geral, os pacientes devem iniciar o tratamento de quelação de ferro somente após terem recebido de 10
a 20 transfusões, ou quando o nível de ferritina ultrapassar 1000 µg/l.
Como preparar, armazenar e utilizar a desferrioxamina
Foram necessários mais de 30 anos de experiência clínica para que médicos e cientistas entrassem em acordo
quanto à melhor forma de administração da DFO para remover o ferro do organismo de forma efetiva e evitar os
possíveis efeitos tóxicos da administração de uma quantidade excessiva da droga.
Devido ao grande tamanho das moléculas da DFO, ela é pouco absorvida através do trato gastrointestinal. A melhor
forma de administração é, portanto, a via subcutânea (abaixo da pele) ou endovenosa (através de uma veia). Além
disso, como a DFO é rapidamente eliminada do sangue (meia vida de 5-10 minutos) ela deve ser administrada
lentamente ao longo de certo período de tempo, para que se obtenha uma concentração sanguínea constante pelo
maior tempo possível. A DFO deve ser administrada através de uma bomba especialmente desenhada que a infunde
lentamente abaixo da pele – ao longo de 8 a 12 horas, pelo menos 6 dias por semana. A dose exata para cada
paciente é calculada com base na idade, carga corporal de ferro e condições clínicas. Em geral, doses médias para
crianças não devem exceder 20-40 mg/ kg de peso corporal, já que dosagens elevadas podem retardar o
crescimento. A dose padrão para adultos é de 30-50 mg/ kg de peso corporal.
Preparando a DFO
A DFO é um pó esbranquiçado, disponível em unidades de 500 mg ou 2 g. Cada unidade vem em um pequeno
frasco ou ampola de vidro e deve ser diluída em uma solução a 10% antes do uso. Para preparar uma solução de

DFO a 10% a partir de uma ampola de 500 mg, por exemplo, acrescenta-se 5ml de água destilada ao pó (a água
destilada pode ser encontrada em farmácias.) A solução deve ser deixada em repouso por alguns minutos para que
ocorra a dissolução do pó. É importante que a ampola não seja sacudida – ela pode ser girada na palma das mãos ou
em uma superfície plana, como uma mesa, para auxiliar na dissolução do pó. Após a dissolução do pó, a solução é
aspirada com uma seringa e colocada em uma pequena bomba operada por baterias. A bomba movimenta
lentamente o êmbolo da seringa, liberando a droga no organismo ao longo do período requerido (de 8 a 12 horas),
de acordo com o número de horas selecionado. Algumas das bombas mais comumente utilizadas possuem um
alarme acoplado que dispara se a seringa fica obstruída ou quando termina a infusão do medicamento.
Armazenando a DFO
Uma solução já preparada de DFO pode ser armazenada em temperatura ambiente (23ºC) por um período máximo
de 24 horas. Em climas mais quentes, é importante manter a solução preparada em local fresco ou, se ela não for
utilizada imediatamente, refrigerada a 4ºC. A solução refrigerada pode ser armazenada por aproximadamente cinco
dias. No entanto, se a solução se tornar turva e descolorada ela deve ser descartada imediatamente. Idealmente, a
solução de DFO deve ser removida do refrigerador em torno de duas horas antes do uso, para permitir que retorne à
temperatura corporal.
A DFO também pode ser pré-misturada por um farmacêutico para infusão subcutânea ou endovenosa, sob
condições estéreis especiais (assépticas). A DFO pré-misturada permanece estável por até duas semanas a 4ºC; no
entanto, se a pré-mistura for feita pelo paciente e não por um farmacêutico, a solução não deve ser conservada por
mais de um dia ou dois, pois pode não estar estéril. A injeção de uma solução não estéril, contaminada, pode causar
reações.
Administrando a DFO por via subcutânea
Para administrar a DFO por via subcutânea, a seringa contendo a substância deve ser adaptada à bomba e conectada
a um scalp (butterfly), que é inserido abaixo da pele. A DFO é então liberada no espaço entre a pele e sua camada
subjacente, formada por músculo/ tecido adiposo.
Ao longo dos anos, as bombas foram se tornando consideravelmente menores, mais leves e mais silenciosas que os
modelos mais antigos. Isto as torna mais discretas e mais fáceis de serem utilizadas durante o dia sem que sejam
notadas, ocultas abaixo do vestuário. No entanto, muitos pacientes preferem utilizar suas bombas durante a noite, de
forma que não interfiram com suas atividades diurnas.
O uso regular da DFO desempenha papel extremamente importante na manutenção da boa saúde de pacientes
talassêmicos. No entanto, a terapia quelante com a DFO é difícil – é dolorosa, demanda tempo e não é fácil de ser
adaptada à vida diária. É, portanto, importante que todas as pessoas envolvidas no tratamento do paciente médicos, enfermeiras, pais e – mais importante – os próprios pacientes, encontrem maneiras de tornar o tratamento
o mais fácil possível. Adolescentes, principalmente, apreciam os esforços feitos para que o tratamento se torne mais
discreto. Todos os esforços devem ser feitos para reduzir a um mínimo as reações locais ou outras complicações
associadas com a DFO (veja posteriormente).

Outras formas de administração da DFO
Além da via subcutânea, descrita acima, há várias outras maneiras segundo as quais a DFO pode ser administrada,
cada uma com vantagens e desvantagens.
Infusão endovenosa contínua por 24 horas.
Neste método, a DFO é administrada através de uma veia. Esta técnica pode salvar a vida de pacientes que sofrem
de grave sobrecarga de ferro e complicações cardíacas associadas, reduzindo a toxicidade do ferro no organismo
durante a infusão e removendo grandes quantidades do mesmo de forma mais rápida que em outros métodos. No
entanto, a infusão endovenosa contínua também implica riscos significativos, principalmente riscos de infecções ou
coágulos sanguíneos, causados pela linha implantada que proporciona acesso à veia (veja seção abaixo,
“Administrando a DFO através de infusão endovenosa contínua”). Este método, portanto, deve ser utilizado
somente em casos excepcionais:
(i) sobrecarga grave de ferro– isto é, valores de ferritina persistentemente >2500µg/ l

e/ ou
concentração hepática de ferro > 15 mg/g peso seco do fígado (estabelecida através de biópsia hepática).
(ii) complicações cardíacas resultantes da sobrecarga de ferro
(iii) pacientes do sexo feminino que planejam uma gravidez e apresentam altos níveis de ferritina sérica e/ ou alta
concentração hepática de ferro.
(iv) a infusão endovenosa contínua também pode ser considerada em pacientes que requerem uma remoção extensa
de ferro, independentemente dos níveis de ferritina ou da concentração hepática de ferro; por exemplo, antes de
um transplante de medula ou em pacientes com hepatite C ativa crônica.
A infusão endovenosa contínua de DFO compreende a liberação de 50 mg/ kg/ dia, administrados de forma
contínua sete dias por semana, através de um sistema especial conhecido como cateter implantado – um dispositivo
colocado no paciente que proporciona acesso a uma veia de grande calibre.
Este tipo de cateter é relativamente caro, e pacientes que o utilizam requerem supervisão médica constante e
cuidadosa. Infecções graves são as mais freqüentes complicações associadas com este método de quelação de ferro,
além de, algumas vezes, coágulos sanguíneos (trombose). Drogas especiais (anticoagulantes) podem ser
administradas para evitar a formação dos coágulos, e muita atenção deve ser dada à pele ao redor do cateter, que
deve ser mantida limpa para prevenir infecções. Os pacientes devem ser ensinados a verificar se a pele se mantém
limpa e orientados a procurar auxílio médico imediatamente no caso de desenvolverem quaisquer sintomas
adversos, como tremores ou febre, ou apresentarem inflamação ou vermelhidão na pele.
Infusão endovenosa por 8 a 12 horas
A infusão endovenosa de DFO por 8 a 12 horas, em comparação com a infusão endovenosa contínua por 24 horas
explicada acima, é uma alternativa que pode ser utilizada no caso de problemas sérios e localizados relacionados às
infusões subcutâneas. A dose (40-50mg/kg/dia), duração (8 a 12 horas) e freqüência (mais de 5 dias por semana)
são geralmente as mesmas da infusão subcutânea. No entanto, este método não é tão efetivo como a infusão
endovenosa contínua por 24 horas nos casos de sobrecarga de ferro grave e complicações cardíacas associadas.
É importante notar que o uso endovenoso da DFO deve ser introduzido com cautela e somente quando necessário;
em longo prazo, este método pode lesar veias essenciais para a terapia de transfusão de sangue, além de apresentar
um maior risco de infecções.
Administração endovenosa de desferrioxamina durante uma transfusão sanguínea
Em alguns centros médicos, a DFO é introduzida na veia ao mesmo tempo em que o paciente recebe sua transfusão
de sangue. No entanto, a DFO nunca deve ser adicionada diretamente ao sangue que está sendo transfundido ao
paciente, pois pode contaminá-lo ou causar algum tipo de reação. Em geral, nenhuma substância deve ser
adicionada ao sangue transfundido ao paciente, a não ser que se prove cientificamente que ela não pode causar
nenhum tipo de dano.
Para administração via endovenosa durante uma transfusão sanguínea a quantidade necessária de DFO é dissolvida
em uma solução denominada “soro fisiológico normal”. Uma agulha ligada a uma bolsa que contém a solução de
DFO é acoplada a um conector-Y, onde já está acoplada a bolsa de sangue, para administração ao paciente ao longo
de um período de aproximadamente 4 horas. Se preferida, uma bomba pode ser utilizada durante a infusão.
Geralmente o tempo necessário para infundir de forma efetiva uma dose de DFO é maior que o requerido para a
transfusão sanguínea.
É importante notar que a administração de DFO somente durante as transfusões de sangue – ou seja, uma vez a cada
2-4 semanas – possui efeito extremamente limitado. No entanto, talvez esta seja a única opção em locais em que
haja escassez de DFO. Por outro lado, alguns centros administram a DFO endovenosa durante a transfusão de
sangue de pacientes que já fazem sua administração diária regular, em uma tentativa de melhorar a efetividade geral
da quelação do ferro.
Injeção intramuscular de DFO
Quando a DFO foi inicialmente introduzida para o tratamento da talassemia, era administrada através de injeção
intramuscular. No entanto, descobriu-se posteriormente que este método não é tão efetivo como as infusões
subcutâneas ou endovenosas.

As injeções intramusculares ainda são utilizadas em alguns casos – por exemplo, em países onde a desferrioxamina
é extremamente cara e portanto se encontra disponível somente em pequenas quantidades, ou quando não há
bombas de infusão disponíveis. Há evidências consideráveis de que receber qualquer quantidade de
desferrioxamina, administrada de qualquer forma, é melhor que não recebê-la. Portanto, se não houver alternativa, a
DFO pode ser administrada através de uma injeção intramuscular.
Outra técnica é a dissolução de 500 mg em 5ml de água destilada e sua injeção em um músculo do braço ou da
perna. A dose é dividida em dois e administrada duas vezes por dia –pesquisadores mostraram recentemente que
esta técnica é bastante efetiva.

Avaliando a efetividade do tratamento com a DFO
Uma forma de avaliar a efetividade do programa de tratamento dos pacientes é através de uma estimativa da
quantidade de ferro armazenada no fígado e em outros tecidos do corpo.
O fígado é capaz de armazenar grandes quantidades – 70% ou mais dos estoques corpóreos de ferro, ou
aproximadamente 20g. Qualquer ferro extra no organismo é depositado no mesmo, ou em outros tecidos se ele se
encontrar saturado. O ferro armazenado no fígado e em outros tecidos se liga às proteínas ferritina e hemosiderina –
da mesma forma que o ferro no sangue se liga à proteína carreadora transferrina. Uma pequena quantidade de
ferritina passa do fígado para a corrente sanguínea; uma medição do nível de ferritina no sangue é utilizada para
determinação da carga de ferro.
Níveis normais de ferritina no sangue (ou ferritina sérica) são de até 250 µg/l para homens e de 10 a 120 µg/l para
mulheres. Considera-se que 1 µg de ferritina no sangue corresponda a 8mg de ferro nos estoques corpóreos. Supõese que pacientes com talassemia major com níveis significativamente mais altos de ferro no organismo apresentem,
portanto, níveis significativamente mais altos de ferritina.
Embora os níveis de ferritina sejam um indicador confiável dos estoques de ferro no fígado, eles são, no entanto,
menos precisos para prever a carga de ferro em outros órgãos, como o coração, ou a carga geral de ferro corpóreo.
Além disso, outros fatores, como inflamação, infecções por vírus ou bactérias, doenças hepáticas crônicas, artrite e
deficiência de vitamina C podem afetar os níveis de ferritina sérica, indicando estoques de ferro maiores ou
menores que os realmente presentes.
No entanto, os níveis plasmáticos de ferritina são considerados os indicadores mais práticos de possíveis
complicações relacionadas ao ferro. Por exemplo, alguns estudos mostram que quando os níveis de ferritina se
encontram consistentemente abaixo de 2500 µg/l ao longo de muitos anos, o risco de desenvolvimento de
complicações cardíacas pelo paciente é baixo. O objetivo deve ser, portanto, manter os níveis de ferritina entre 1000
e 2000 µg/l, checando-os pelo menos a cada três meses, para determinar se o programa de quelação do paciente
necessita de algum ajuste. É também muito importante monitorar o aparecimento de quaisquer toxicidades
relacionadas com a DFO, as quais ocorrem quando a mesma é administrada em altas doses ou quando os níveis de
ferritina caem para abaixo de 1000 µg/l.

Utilizando os níveis de ferritina para ajustar as doses de DFO
Os níveis de ferritina podem ser utilizados para estabelecer a dose ideal de DFO para um determinado paciente
através da seguinte equação, conhecida como' “índice terapêutico” (IT):

Fonte: “Protocolo para tratamento de pacientes com talassemia” - TIF

IT = dose média diária (mg/kg)*
ferritina sérica (µg/l).
O objetivo é manter sempre o valor de IT abaixo de 0.025.

• A dose média de DFO é calculada multiplicando a dose administrada em cada tratamento pelo número total de
doses administradas por semana, e dividindo este número por 7 (número de dias em uma semana).

Ao longo dos últimos anos, foram desenvolvidos vários outros exames que podem medir de forma confiável a
quantidade de ferro no corpo. Estes exames são freqüentemente feitos juntamente com as medições da ferritina
sérica e podem proporcionar um quadro mais preciso da sobrecarga de ferro no organismo, principalmente no
fígado e no coração.
Concentração hepática de ferro (LIC)
A medição da concentração hepática de ferro é feita através da remoção de células do tecido hepático procedimento conhecido como biópsia do fígado - e da avaliação da quantidade de ferro nelas contida. A biópsia do
fígado é feita através da inserção de uma agulha especial no abdômen direcionada ao fígado, geralmente sob
anestesia local; esta agulha deve ser preferivelmente guiada por ultra-som, para que somente uma porção mínima do
tecido hepático seja removida. A avaliação precisa da carga de ferro depende em parte da quantidade (pelo menos
1mg de peso seco) e da qualidade (ausência de cirrose ou fibrose) da amostra do tecido;. Portanto, a avaliação da
concentração hepática de ferro através de fragmento de biópsia pode apresentar grande variabilidade, que pode
dificultar a interpretação dos resultados. Além disso, a experiência da equipe médica encarregada do procedimento
é extremamente importante. Embora a biópsia de fígado apresente uma taxa muito baixa de complicações quando
realizada em ambiente hospitalar e guiada por ultra-som, ela é, no entanto, um procedimento invasivo, requerendo
consentimento pleno dos pacientes e/ ou de seus pais/ responsáveis.
Pesquisas indicam que quando a concentração de ferro no fígado se mantém consistentemente abaixo de 7mg/g de
peso seco do fígado, o risco de problemas cardíacos ou hepáticos é pequeno. Níveis acima de 15mg/g de peso seco
do fígado podem estar associados a um alto risco de morte por problemas cardíacos. De qualquer forma, as
pesquisas continuam para estabelecer se a concentração hepática de ferro indica, de maneira confiável, um baixo ou
alto risco cardíaco. Da mesma forma que com a ferritina sérica, cientistas se questionam se esta técnica reflete com
precisão a carga corpórea total de ferro e, mais especificamente, os depósitos de ferro no coração. Pesquisas
recentes indicam que a forma mais confiável de medida da carga corpórea de ferro é obtida multiplicando-se a
concentração hepática de ferro por um fator de 10.6mg/kg de peso corpóreo.
A biópsia hepática também oferece informações sobre a distribuição do ferro nas células hepáticas (hepatócitos e
células de Kupfer), bem como indica a presença de inflamações ou lesões hepáticas, como fibrose ou cirrose.
Novos métodos não invasivos estão sendo desenvolvidos para avaliar de forma precisa a sobrecarga de ferro no
organismo de pacientes em regime de transfusão crônica, como o SQUID – biossusceptometria magnética e a
ressonância magnética, usando o T2* (MRI.T2*) como medida.
a) O SQUID se baseia nas propriedades paramagnéticas do ferro para medir sua concentração no corpo, utilizando
um campo magnético de força semelhante a um ímã de geladeira. Antes do procedimento, o paciente se deita
confortavelmente em uma cama e a posição de seu fígado é localizada em poucos minutos com o auxílio de um
ultra-som. A cama é movimentada de forma que o corpo fique posicionado de forma apropriada abaixo do SQUID.
A única parte do equipamento a tocar o corpo do paciente é um balão cheio de água morna, lentamente posicionado
na parte superior do abdômen. Pede-se ao paciente que segure sua respiração algumas vezes por alguns segundos,
durante o exame. Pode ser necessária a sedação de pacientes de menos de 6 anos de idade para que permaneçam
imóveis. Pacientes obesos ou com menos de 10 kg de peso não são bons candidatos para este exame. Infelizmente,
esta técnica é muito cara, de alta tecnologia e se encontra disponível somente em cinco centros na Europa e na
América do Norte. No entanto, pode-se providenciar para que pacientes de outros países visitem os centros
estrangeiros que dispõe do SQUID para realização do exame, caso seus médicos considerem tal medida necessária.
b) A Ressonância Magnética (MRI.T2*) tem se mostrado um instrumento valioso para a avaliação da carga de
ferro no fígado e coração. Este exame também se baseia nas propriedades paramagnéticas do ferro. Os valores de
T2* são obtidos a partir de imagens feitas por um equipamento de ressonância magnética (MRI) padrão. Este
equipamento utiliza um campo magnético forte e ondas de rádio para obter imagens dos tecidos do corpo. A
sobrecarga de ferro provoca alterações das propriedades magnéticas dos tecidos, o que faz com que os valores de
T2* se tornam menores. O exame de T2* é realizado numa máquina de ressonância magnética fechada e o

escaneamento feito em torno de 45 minutos. O paciente se deita em espécie de mesa acolchoada e eletrodos são
posicionados em seu peito para a monitorização dos batimentos cardíacos. Ele recebe fones de ouvido com
microfone embutido e pode se comunicar a qualquer momento com o técnico que esta processando o exame. A
mesa é deslizada para o interior do equipamento, de forma que todo o corpo do paciente permanece no interior de
um túnel. O equipamento de ressonância magnética tem a forma de uma espécie de grande "biscoito" redondo, com
um túnel profundo que se inicia em seu centro. Durante o exame o paciente permanece deitado sem se mover e deve
seguir as orientações recebidas. O técnico lhe pedirá que segure a respiração por curtos períodos de tempo para a
obtenção das medidas. O aparelho emite ruídos e zumbidos intensos durante o exame; os fones de ouvido protegem
os ouvidos do paciente. O teste é totalmente não-invasivo e é indolor. A vantagem potencial desta tecnologia com
relação ao SQUID é a maior disponibilidade da ressonância magnética.
Além disso, o aparelho de ressonância magnética enquanto realiza as medições T2*, obtém imagens dos batimentos
cardíacos e dados da função cardíaca. A ressonância magnética também pode medir o tamanho e o desempenho do
ventrículo direito, o compartimento do coração que bombeia o sangue para os pulmões. Pacientes com talassemia
apresentam o risco de desenvolverem hipertensão pulmonar (pressão alta nos pulmões), o que pode causar aumento
do ventrículo direito. Isto pode diminuir a efetividade do bombeamento do sangue.
As medidas das concentrações de ferro hepático obtidas através da MRI.T2* mostram uma correlação razoável e
coerente com aquelas obtidas através de análises químicas das amostras de biópsias do fígado. No entanto, estudos
de sobrecarga de ferro através da MRI.T2* tem mostrado uma surpreendente falta de correlação entre as medidas da
sobrecarga de ferro hepático e cardíaco. Consequentemente, uma análise da sobrecarga de ferro do organismo,
através desta metodologia, poderá ser muito importante em um paciente em regime de transfusão crônica,
permitindo a escolha da melhor terapia quelante para este paciente.
Cientistas especializados se encontram agora no estágio de confirmação de todas estas informações obtidas através
de observações clínicas. A TIF e o NIH (National Institutes of Health, Estados Unidos) apoiam estes estudos.

Teor de ferro na urina
Outro método já há muito estabelecido para o cálculo da carga de ferro é a medição do teor de ferro na urina,
realizada ao longo de um período de 24 horas para avaliação da eficácia da terapia de quelação com a DFO. No
entanto, o significado clínico deste teste é limitado, devido às amplas variações diárias que se verificam na secreção
de ferro induzida pela DFO na urina.

Complicações associadas com a DFO e como abordá-las
Reações cutâneas locais
As reações localizadas mais comuns são prurido, vermelhidão, edema, aparecimento de nódulos na pele ,
inflamação, dor e desconforto em geral. As seguintes dicas podem ajudar a reduzir tais reações:

Rotação dos locais de infusão

(i)

Evite inserir a agulha perto de vasos ou nervos importantes, para minimizar o risco de lesões e/ ou
sangramento.
(ii) Verifique se a DFO foi bem diluída no volume correto de água (5ml de água para 500 mg de DFO). Se
necessário, adicione uma quantidade extra de água para diluir a solução um pouco mais.
(iii) Alterne o local escolhido para a injeção. O abdômen geralmente é o melhor local; alguns pacientes preferem
utilizar o braço ou a região da coxa. No entanto, como reações localizadas podem ocorrer em qualquer região
depois de algum tempo, é importante alternar os locais de infusão. Após certo tempo, o uso em longo prazo da
DFO pode fazer com que surjam nódulos ao redor do local de injeção. Isso pode ser prevenido alternando os
locais de infusão ou, em alguns casos (não todos), preenchendo o scalp com uma pequena quantidade de uma
substância química denominada hialuronidase, antes de colocar a bomba em funcionamento.
(iv) A dor pode ser reduzida com o uso de cremes anestésicos tópicos, como o Emla, 30 a 60 minutos antes do
início do tratamento com a DFO. O edema pode ser reduzido aplicando-se uma compressa morna na área
afetada após a administração da DFO. Para a vermelhidão, dor, prurido ou edema, alguns médicos prescrevem
uma pomada de heparina ou um produto denominado fusicor .
(v) A velocidade de infusão também deve ser controlada, devido à possibilidade de edema quando a DFO é
administrada muito rapidamente.
(vi) Um anti-histamínico pode ser administrado ao paciente antes da infusão da DFO ou, em casos graves, 5-10mg
de hidrocortisona podem ser adicionados à solução de DFO.
(vii) Há uma série de diferentes bombas de infusão disponíveis no mercado, e os pacientes devem encontrar um
modelo que melhor se adapte às suas necessidades. As bombas-balão estão entre os mais novos produtos
disponíveis. São menores, mais leves e mais silenciosas que os modelos mais antigos. Também economizam
tempo e são mais convenientes para os pacientes, porque a solução de DFO pode ser pré-preparada por
farmacêuticos sob condições estéreis. Devido a estas vantagens, algumas bombas podem inclusive melhorar a
adesão do paciente à terapia de quelação de ferro. No entanto, o alto custo das mesmas limita sua utilização.
(viii) Os pacientes também podem experimentar diferentes tipos de agulhas, discutindo seus prós e contras com
médicos, enfermeiras ou outros pacientes. Muitos pacientes preferem agulhas pequenas e leves denominadas
agulhas “butterfly” de calibre 25 ou menor, inseridas a um ângulo de aproximadamente 45º com a superfície da
pele. Outros pacientes preferem pequenas agulhas tipo tachinha (“thumbtack”) que são inseridas verticalmente
através da pele e fixadas com uma fita especial.
Se os métodos mencionados acima não trouxerem alívio ao paciente em termos de reações relacionadas com a
DFO, deve-se considerar o uso da terapia endovenosa de DFO ou o uso de um quelante alternativo.
Alergia grave à DFO
Alergias graves à DFO são eventos raros. Os sintomas incluem sensação de mal estar generalizado, formigamento,
tonturas, vermelhidão ou edema generalizado, ocasionalmente acompanhados por febre ou mialgia (dor muscular).
O uso da DFO deve ser interrompido se qualquer um dos sintomas acima ocorrer.
Estas reações generalizadas tendem a ocorrer repentinamente em pacientes que acabaram de iniciar o tratamento
com DFO. Já os pacientes em tratamento regular notam um desenvolvimento gradual dos sintomas. Em qualquer
caso, o tratamento para a alergia grave à DFO é feito através de um processo conhecido como “dessensibilização”;
os pacientes recebem uma pequena quantidade de DFO injetada juntamente com hidrocortisona e esta quantidade é
gradualmente aumentada. O tratamento deve ser realizado sob supervisão médica rigorosa. É geralmente repetido
até o desaparecimento dos sintomas, e é geralmente bem sucedido. No entanto, se o tratamento não for bem
sucedido, o paciente deve interromper o uso da DFO e considerar a utilização de um quelante alternativo, como a
Deferiprona (veja seção sobre uso da deferiprona).
Complicações associadas a doses incorretas de DFO

As seguintes complicações estão associadas principalmente com altas doses de DFO em pacientes jovens e em
pacientes com baixa ferritina sérica (ou seja, pacientes com menor sobrecarga de ferro)
•

Problemas auditivos (ototoxicidade) –zumbido nos ouvidos e perda parcial de audição (principalmente
em freqüências altas)

•

Problemas oculares (toxicidade ocular) – os sintomas podem incluir cegueira noturna, visão embaçada,
acuidade visual diminuída, visão colorida prejudicada, catarata e outros distúrbios oculares.

4 c Diferentes partes do cérebro possuem diferentes funções
tato
hemisférios cerebrais
ou áreas de associação:
controlam a memória e
o pensamento

olfato
paladar

área motora
visão

cerebelo
área de associação

audição

medula

A DFO geralmente causa problemas auditivos e oculares quando administrada em altas doses, pois moléculas de
DFO circulam no sangue sem estarem ligadas ao ferro. No entanto, pacientes que possuem diabete mellitus ou que
estão sendo tratados com drogas psicotrópicas também podem apresentar um alto risco de desenvolvimento destas
complicações, mesmo se estiverem recebendo doses corretas de DFO, porque nestas condições é maior o acesso da
DFO ao sistema nervoso central. Pacientes que desenvolvem problemas auditivos ou oculares são geralmente
aconselhados a interromper o uso da DFO por um certo tempo, reiniciando o tratamento com uma dosagem menor
quando as complicações melhoram ou desaparecem. Se detectadas precocemente, estas complicações podem ser
controladas e revertidas. É, portanto, importante monitorar regularmente pacientes em tratamento com a DFO,
inclusive realizando exames completos audiométricos (ouvido) e oftalmológicos (olhos).
•

Retardo de crescimento e alterações do esqueleto – Altas doses de DFO em pacientes com baixos níveis de
ferritina também podem retardar as taxas de crescimento. Fatores de risco incluem idade jovem no início do
tratamento (<3 anos) e doses de DFO maiores que o recomendado (>35mg/kg em crianças muito jovens).
Quando a dosagem é reduzida, a velocidade do crescimento retorna rapidamente aos níveis anteriores ao
tratamento com a DFO.
Os efeitos da DFO no crescimento incluem tronco ou braços desproporcionalmente curtos, acompanhados por
danos aos ossos ou articulações (displasia metafísica) – esta condição é diagnosticada por raios-X. Outros
fatores, como a carga de ferro, podem afetar o crescimento na talassemia. No entanto, é relativamente fácil
identificar se o retardo na taxa de crescimento é resultado de altas doses de DFO. Tais pacientes não respondem
a tratamento com hormônio de crescimento . Devem ser acompanhados regularmente, pois tais alterações são
irreversíveis.

•

Infecção por Yersinia enterocolitica – Infecções causadas pela bactéria Yersinia enterocolitica estão
também comumente associadas com o uso de DFO. Todos os organismos vivos necessitam de ferro para seu
crescimento, inclusive bactérias, parasitas e outros patógenos. Muitos apresentam estruturas especiais que os
capacitam a obter o ferro. No entanto, a Yersinia pertence a uma família de bactérias que não possui seus
próprios meios de obtenção de ferro e utiliza receptores para ferrioxamina, o composto formado depois que o

ferro se liga com a DFO. A DFO é uma carreadora natural de ferro, conhecida como sideróforo (do grego
sidero, que significa ferro, e phoro, que significa carregar) – e portanto, na verdade, sustenta o crescimento da
Yersinia fornecendo-lhe o ferro. Infecções por Yersinia podem ser extremamente sérias em pacientes com alta
carga de ferro, e o risco aumenta imensamente quando a DFO está sendo administrada. É, portanto,
importante que as infecções por Yersinia sejam rapidamente diagnosticadas e tratadas com antibióticos
apropriados (veja capítulo sobre infecções). Sintomas da infecção incluem dor abdominal, diarréia, dores nas
articulações, febre ou dor de garganta. Se tais sintomas aparecerem, o tratamento com a DFO deve ser
interrompido até que eles desapareçam e a antibioticoterapia termine. Já foi relatado que infecções sérias
causadas por outras bactérias, como a Klebsiella, ou fungos (mucormicose) podem estar relacionadas ao uso
de DFO, mas estas infecções não são tão comuns quanto as causadas pela Yersinia. Os pacientes devem ser
monitorados cuidadosamente e devem ser constantemente advertidos a procurarem um médico no caso de
qualquer febre inexplicada. Pode ser necessário interromper o uso da DFO até que o diagnóstico seja
esclarecido.
Complicações raras associadas à DFO
A DFO não deve ser infundida rapidamente no corpo, pois pode causar vermelhidão da pele, baixa pressão
sanguínea (hipotensão), batimentos cardíacos mais rápidos (taquicardia) e até mesmo choque. Lesões renais
(insuficiência renal) e problemas respiratórios sérios (síndrome de dificuldade respiratória do adulto) foram
relatados em casos de doses endovenosas muito altas (10mg/kg/hora ou mais).

Gravidez
Estudos formais ainda não confirmaram a segurança da DFO durante a gravidez. Hoje, o melhor conselho a
pacientes grávidas que necessitam de quelação do ferro é a interrupção da DFO durante os três primeiros meses de
gravidez. Pacientes grávidas com carga de ferro extremamente alta ou problemas cardíacos sérios podem ser
tratadas com uma baixa dosagem de DFO – 20-30 mg/kg/dia – nos últimos estágios da gravidez, sem nenhum efeito
colateral. O tratamento com a DFO pode ser reiniciado durante a amamentação.

Adesão à terapia com a desferrioxamina
Os desconfortos e a dor associados ao uso da desferrioxamina significam que é extremamente importante
proporcionar todo o apoio possível aos pacientes, para melhorar sua adesão ao tratamento. Médicos, enfermeiras e
outros profissionais, como psicólogos e assistentes sociais, bem como os pais, devem constantemente encorajar e
dar apoio e esperança aos pacientes de todas as idades, para que utilizem a DFO diariamente. Além disso, deve-se
lembrar que os pacientes precisam de uma imensa vontade de viver – e viver bem – para ter a perseverança
necessária para seguir um tratamento tão exigente.
.
O tratamento com a desferrioxamina é difícil, demanda tempo, é doloroso e caro – e deve ser seguido ao longo de
toda a vida. Além disso, embora salve a vida do paciente, o uso da DFO não lhes proporciona a mesma sensação de
benefício imediato sentida, por exemplo, após uma transfusão sanguínea. Pelo contrário, os benefícios da terapia de
quelação de ferro somente são aparentes em longo prazo, prevenindo ou tratando as inúmeras e sérias complicações
causadas pelo excesso de ferro no organismo. Como os benefícios da terapia com DFO não são notados
imediatamente, muitos pacientes consideram difícil seguir o tratamento e sofrem problemas de sobrecarga de ferro,
até mesmo em países desenvolvidos onde a desferrioxamina se encontra facilmente disponível. Os pacientes
geralmente apresentam resistência ao tratamento quando entram na adolescência ou nos primeiros anos da vida
adulta, devido às interferências com suas atividades diárias físicas, profissionais, sociais e pessoais.
Enquanto nos países em desenvolvimento as baixas taxas de sobrevida estão geralmente relacionadas a dificuldades
de acesso a medicamentos e a bombas, nos países desenvolvidos o problema é mais relacionado à falta de adesão ao
tratamento. Porém, seja o desafio proporcionar aos pacientes os medicamentos e bombas necessários ou fazer com
que eles melhorem sua adesão ao tratamento, eles vão sempre necessitar de ajuda e encorajamento – por parte das
associações nacionais de talassemia, da equipe médica, dos pais e de outros pacientes. A TIF é também uma
importante fonte de apoio, inclusive atuando junto aos governos e persuadindo-os a auxiliarem no tratamento e em
programas de prevenção.

Outras drogas para remoção do ferro
A Deferiprona (1,2 dimetil-3-hidroxipiridina-4-ona, L1)
A Deferiprona é um quelante do ferro, desenvolvido no Kings College de Londres em 1984, ativo por via oral, que está
sendo atualmente avaliado em ensaios clínicos em diversos centros. Ela foi originalmente licenciada apenas na Índia, mas
recentemente obteve autorização plena de comercialização na Europa em abril de 2002, após a empresa farmacêutica

responsável por seu desenvolvimento (Apotex) ter cumprido as obrigações específicas relacionadas a estudos
adicionais. Foi licenciada na Europa, assim como no Brasil, como monoterapia de segunda linha para pacientes que
não podem tomar DFO. A terapia de escolha para o tratamento da sobrecarga de ferro continua a ser a DFO, já que
ela se mostra mais eficaz que a dose (75mg/kg/dia) geralmente prescrita da deferiprona, com regimes padrões e boa
aderência com ambas as drogas. Em pacientes que aceitam mal a DFO, devem ser feitos todos os esforços para
melhorar o tratamento. Se esses esforços falharem, ou se o paciente não conseguir tomar DFO por outros motivos
médicos, a deferiprona deve ser levada em consideração como um tratamento alternativo. Deve ser enfatizado,
porém, que ainda não são conhecidos a eficácia e a segurança da deferiprona a longo prazo. No entanto, estima-se
que mais de 6.000 pacientes com sobrecarga de ferro, a maioria deles com talassemia, já tenham recebido
tratamento com deferiprona, com alguns pacientes tomando a droga por 10 anos ou mais.

Como a deferiprona (L1) funciona
Três moléculas do L1 se ligam a um átomo de ferro formando um complexo. Este complexo é eliminado,
preferencialmente, através da urina, e não através das fezes, como acontece com a DFO. Devido a seu pequeno
tamanho, a deferiprona é rapidamente absorvida pelo estômago e atinge uma alta concentração no sangue 45 a 60
minutos após sua ingestão. Apresenta uma taxa de eliminação do sangue muito menor que a DFO – isto é, se
mantém ativa no sangue por mais tempo na maioria dos pacientes; mais de 90% da droga livre é eliminada do
sangue depois de 5 a 6 horas de sua ingestão. O efeito do ascorbato (vitamina C) sobre a excreção do ferro com a
deferiprona não está claro mas é potencialmente danoso e não é recomendável.
Uso da deferiprona (L1)
Na maioria dos casos, a dose prescrita para os pacientes é de 75mg/ kg/ peso corpóreo de L1 por dia, tomada em
três doses. A opinião de uma série de especialistas com longo tempo de experiência com a deferiprona é que,
administrada desta forma, ela apresenta aproximadamente 65% da efetividade da DFO na remoção do ferro em
excesso, com uma variação razoavelmente grande entre pacientes. Pacientes com níveis muito altos de ferritina
sérica e uso prévio ineficiente da DFO tem mais chances de obter maiores benefícios com o L1 administrado desta
maneira, em comparação a pacientes com níveis de ferritina abaixo de 2500 µg/L,.
Utilizando a deferiprona em combinação com a DFO
Um estudo clínico recente sugeriu que a utilização da DFO em combinação com o L1 pode aumentar a quantidade
de ferro excretada do corpo, talvez porque cada droga remove ferro de partes diferentes do corpo. O estudo analisou
dois grupos de pacientes com níveis similares de ferritina, um recebendo DFO e o outro recebendo L1.
Ressonâncias magnéticas do coração foram então comparadas entre os dois grupos. Os achados sugerem que o L1
remove o ferro estocado no coração de forma mais eficiente que a DFO, e esta talvez seja mais efetiva na remoção
de ferro do fígado.
Os achados acima levaram alguns pesquisadores a utilizarem a DFO e a deferiprona conjuntamente, na esperança
de aumentar a efetividade da quelação do ferro, e, mais especificamente, de conseguir uma remoção mais rápida e
mais efetiva de ferro do coração. Estudos formais balanceados com pequeno número de pacientes calcularam a
quantidade de ferro introduzida no organismo através da dieta e de transfusões sanguíneas e a quantidade de ferro
excretada através da urina e das fezes, mostrando que houve um aumento na quantidade de ferro eliminada em
pacientes que ingerem as duas drogas simultaneamente.
As primeiras explicações sobre o funcionamento do L1 em combinação com a DFO dizem que, devido a seu
tamanho molecular relativamente pequeno, a deferiprona se locomove mais rapidamente e penetra mais facilmente
nas células, alcançando partes que as moléculas da DFO, maiores e mais lentas, não conseguem alcançar. A

deferiprona consegue, portanto, se ligar ao ferro presente no interior destas células (quelação), fazendo com que ele
fique disponível para o quelante mais estável, a DFO (o “escoadouro”), que o leva para ser excretado através da
urina ou das fezes – processo conhecido como efeito “shuttle” (efeito sinérgico / aditivo). No entanto, as diferentes
maneiras através das quais a deferiprona e a DFO funcionam e os locais de onde removem o ferro ainda não foram
plenamente compreendidos.
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Ao longo dos últimos anos, uma série de diferentes protocolos sobre o uso do L1 e da DFO tem sido utilizados em
centros médicos da Europa e dos países em desenvolvimento, e os resultados de alguns dos estudos clínicos foram
publicados. Eles indicam um aumento significativo na efetividade da quelação de ferro quando as duas drogas são
utilizadas conjuntamente, sem efeitos colaterais previstos – pelo menos quando administradas por um período de
um ano ou mais. Além disso, a terapia combinada tem a vantagem de: (1) evitar o uso excessivo de altas doses de
uma das drogas; (2) reduzir o número de infusões de DFO necessárias para o paciente, melhorando a adesão; (3)
aumentar a excreção de ferro naqueles pacientes que são inadequadamente quelados por uma das drogas sozinha na
dose padrão; (4) fazer quelação diária, reduzindo assim o tempo de exposição do coração e outros órgãos ao ferro
livre do plasma; (5) extrair ferro do coração com a deferiprona e do fígado com a DFO; e (6) melhora na qualidade
de vida dos pacientes.
Estudos clínicos recentemente publicados tem mostrado que a terapia combinada usada a longo prazo, em que
deferiprona (75mg/kg/dia, via oral) é dada diariamente e DFO (20 a 50mg/kg/dia, via subcutânea) é dada 2 a 4 dias
pôr semana, é efetiva na redução da ferritina sérica e nos níveis de ferro hepático em pacientes previamente
quelados inadequadamente com deferiprona ou DFO sozinhas.
Estes achados estimulam o desenvolvimento de mais estudos em longo prazo sobre a terapia combinada, com o
objetivo de avaliar uma possível toxicidade nova ou aumentada das duas drogas em comparação a seu uso
isoladamente, e qual a melhor forma de utilizar estas drogas em combinação – se simultaneamente,
seqüencialmente ou alternadamente.
Efeitos adversos do L1
O efeito indesejado mais sério do L1 é uma redução do número de glóbulos brancos, principalmente neutrófilos, os
quais desempenham papel importante na defesa do corpo contra infecções.
Uma redução moderada do nível dos neutrófilos (500-1500/mm3) é conhecida como neutropenia, enquanto uma
redução mais grave (<500/mm3) é conhecida como agranulocitose. De acordo com uma série de estudos avaliando o
uso do L1, a neutropenia é mais comum, enquanto a agranulocitose ocorre em um número significativamente menor
de casos. No entanto, ambas podem ser revertidas se o paciente interromper o uso da deferiprona. Portanto, é
essencial que o paciente em uso do L1 faça um monitoramento das contagens de glóbulos brancos e do número e

porcentagem dos diferentes tipos de glóbulos brancos (contagem diferencial) pelo menos a cada 2-3 semanas. Os
pacientes devem ser monitorados com maior freqüência se apresentarem sinais de infecção. Ao primeiro sinal de
febre, dor de garganta ou outra indicação de infecção, o paciente deve interromper o uso da deferiprona
imediatamente, realizar um exame de sangue completo e seguir a antibioticoterapia prescrita. Na maioria dos casos,
as contagens de glóbulos brancos voltam ao normal e a terapia com a deferiprona pode ser reiniciada. No entanto,
não é aconselhável reiniciar o tratamento com o L1 até que a contagem total de glóbulos brancos seja igual ou
maior que 3000/ mm3, o número total de neutrófilos igual ou maior que 1.000/ mm3 e o número de plaquetas igual
ou maior que 100.000/mm3. Devido aos efeitos colaterais deste medicamento, deve-se analisar bem o caso antes de
prescrever o L1 a pacientes com talassemia major infectados com hepatite B e/ ou C e candidatos a tratamento com
interferon.

Outros efeitos colaterais da deferiprona
(i) Vários pacientes em uso do L1 apresentam dor e inchaço das articulações – geralmente dos joelhos, tornozelos,
cotovelos, quadris e região inferior das costas, bem como rigidez e dificuldade de movimentos. O inchaço de
articulações foi relatado em pacientes com alta dosagem de ferritina sérica e/ ou recebendo altas doses de L1
(maiores que 75mg/kg/dia). Embora a causa deste efeito colateral não seja totalmente compreendida, acreditase que ele possa ser resultado de uma inflamação causada pelo ferro transferido pelo L1 de outros depósitos
corpóreos para as articulações. A redução da dose ou a interrupção completa do L1 pode reverter este efeito. A
dor nas articulações pode ser controlada com o uso de analgésicos. O paciente não necessita interromper
completamente o uso do medicamento, a não ser que os analgésicos e/ ou a redução das doses do L1 não
resultem na melhoria dos sintomas. No entanto, se a dor nas articulações for acompanhada por inchaço, é
normalmente aconselhável que os pacientes interrompam o medicamento. O uso do L1 pode ser reiniciado
posteriormente, embora em dosagens pequenas e sob acompanhamento rigoroso, uma vez que há um risco
significativo de que o paciente apresente novamente a dor e o inchaço nas articulações.
(ii) Problemas gastrintestinais como náusea, tontura, vômitos, diarréia e dor no abdômen ocorrem em alguns
pacientes em uso do L1. Os sintomas são geralmente brandos e não requerem tratamento. Medicamentos como
antiácidos e antieméticos geralmente reduzem os sintomas. Além disso, a ingestão do L1 com alimentos pode
auxiliar a reduzir as náuseas.
(iii) A deferiprona pode se ligar a outros metais além do ferro, como o zinco, e os pacientes que a utilizam podem
desenvolver uma deficiência do mesmo. O zinco é uma substância requerida pelo corpo para uma série de
funções, como crescimento e desenvolvimento da pele. A redução dos níveis de zinco é notada em alguns
pacientes, e pacientes com diabetes apresentam um maior risco. O problema pode ser corrigido através da
administração de suplementos de zinco aos pacientes em uso do L1. Também pode ser necessário verificar se
outros metais requeridos pelo corpo para o desempenho de suas funções regulares não estão sendo
inadvertidamente removidos pelo tratamento com o L1. O objetivo da quelação do ferro na talassemia major é
somente a remoção do ferro tóxico, prejudicial e excessivo, sem interferir com outros metais úteis ao
organismo.
(iv) Toxicidade hepática – níveis aumentados dos testes de função hepática (ALT) relatados em um estudo
multicêntrico foram geralmente transitórios e ocorreram mais comumente em pacientes com hepatite C (3).
Testes funcionais hepáticos flutuantes tornaram necessária a interrupção do tratamento com o L1 por uma
pequena porcentagem de pacientes. Um dos artigos publicados sugere que a fibrose hepática pode evoluir mais
rapidamente em pacientes em uso de L1 que em pacientes em uso de DFO (4); no entanto, observações feitas a
partir de uma série de diferentes estudos (não elaborados para este propósito) e avaliações recentes de biópsias
seriais do fígado de 56 pacientes talassêmicos participantes de um estudo multicêntrico na Itália (5),
conduzidas por três patologistas independentes, não relataram até o momento progressão de fibrose. Ensaios
prospectivos devem ser conduzidos para esclarecimento deste tópico.
Efeitos indesejados levaram à interrupção do tratamento com o L1 em 13-30% dos casos, em estudos variados (7).

Eficiência da deferiprona

Para avaliar o desempenho deste medicamento e evitar o desenvolvimento de qualquer dos efeitos indesejados
associados e descritos acima, os seguintes passos devem ser tomados:
(i) a ferritina sérica deve ser medida a cada três meses
(ii) hemogramas completos devem ser realizados semanalmente ou pelo menos a cada 2-3 semanas
(iii) exames de urina (24 horas) devem ser realizados a cada três meses. Isto é especialmente útil no caso do L1
porque, diferentemente da desferrioxamina, quase todo o ferro removido através do L1 é excretado através da
urina
(iv) análises bioquímicas – testes funcionais hepáticos devem ser realizados mensalmente
(v) os níveis de zinco devem ser avaliados a cada 3-6 meses.
O médico encarregado do caso é quem melhor conhece as condições clínicas do paciente e deve decidir qual a
freqüência e a extensão dos exames de monitoramento necessários.
Quando possíveis, biópsias hepáticas (a), uso do SQUID (b) e ressonâncias magnéticas (c) podem fornecer
informações mais precisas sobre a concentração hepática no fígado (a+b) e no tecido cardíaco (c).
A longo dos últimos 15 anos, dados substanciais em relação à efetividade e à segurança da deferiprona vêm se
acumulando, e muitos cientistas envolvidos no tratamento da talassemia começam agora a coletar e analisar todas as
informações disponíveis sobre o uso da droga. Revisões destes dados mostram que (6):
•

O tratamento com a deferiprona reduz os níveis de ferritina sérica e as concentrações de ferro em alguns
pacientes. O medicamento pode ser administrado com segurança, com acompanhamento rigoroso, por quatro
anos ou mais. Dados também mostram que a quantidade de ferro excretada através da urina pode aumentar e os
níveis de ferritina sérica podem diminuir ainda mais quando:
a dose média de deferiprona é aumentada para mais de 75 mg/ kg de peso corpóreo por dia (a dose
comumente utilizada), e
quando a deferiprona é combinada com a desferrioxamina.

No entanto, os cientistas envolvidos no tratamento da talassemia concordam que estudos formais em longo prazo
são necessários para melhor investigar a toxicidade deste medicamento, tanto quando utilizado em doses mais altas
como quando combinado com a DFO. Gradualmente se esclarecerá como e quando este medicamento deve ser
utilizado, bem como quais são os pacientes que provavelmente mais se beneficiarão de seu uso. Até então, todos os
esforços devem ser feitos, tanto pelo médico como pelo paciente, para aumentar a adesão à terapia com a DFO, e o
L1 deve ser utilizado sob estritas indicações médicas.
Infelizmente, tanto o preço da DFO como da deferiprona limitam seu uso apropriado na maioria dos países em
desenvolvimento.

Novas drogas para remoção do ferro
Vários outros quelantes de ferro estão atualmente sendo pesquisados, com ênfase específica naqueles de custo mais
razoável, fáceis de serem utilizados e administrados via oral. No entanto, a única droga até agora permitida para uso
em estudos com humanos é a ICL670, fabricada pela Novartis Pharma, a empresa que fabrica a desferrioxamina. A
segurança, efetividade e dose apropriada da ICL670 em humanos já foi estabelecida, e os estudos clínicos estão
agora em sua fase final (fase III). Os resultados até agora (2002) são bastante encorajadores: verificou-se que a
diminuição da concentração hepática de ferro com uma dosagem de 20mg/kg/dia é similar à diminuição verificada
quando a desferrioxamina é utilizada em uma dosagem de 40mg/kg/dia. A droga será submetida à aprovação das
autoridades européias e americanas antes de ser registrada e distribuída aos pacientes, o que se espera que aconteça
em 2005 (8). Espera-se que este, bem como outros quelantes oralmente ativos, estejam em breve disponíveis para
uso clínico, melhorando as opções de tratamento para os pacientes talassêmicos.

Problemas médicos associados com a talassemia e seu tratamento

O tratamento da talassemia major melhorou imensamente ao longo das últimas duas décadas, aumentando
consideravelmente as taxas de sobrevida e melhorando significativamente a qualidade de vida dos pacientes –
principalmente no Ocidente. No entanto, pacientes com talassemia major podem sofrer de uma série de condições
médicas, algumas devido à doença em si, outras resultantes de tratamento inapropriado ou de qualidade
insatisfatória, de terapia de transfusão de sangue inadequada, de falta de segurança do sangue e do uso insatisfatório
da desferrioxamina.

Hiperesplenismo
Muitos pacientes com talassemia major apresentam problemas no baço – um órgão macio, de cor arroxeada, do
tamanho aproximado de um punho, localizado à esquerda do abdômen, bem abaixo do diafragma, abaixo das
costelas (veja 5a). Um baço normal contém 20-30 ml de glóbulos vermelhos. No entanto, em pacientes com anemia
persistente moderada a grave,, resultante de transfusões sangüíneas inadequadas, o baço pode conter um litro
(1000ml) ou mais de sangue. Isso ocorre porque este órgão produz glóbulos vermelhos extras em um processo
denominado eritropoiese extramedular - isto é, sintetiza glóbulos vermelhos fora de seu local normal de produção, a
medula óssea – em um esforço para auxiliar o corpo a superar a anemia.
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O baço desempenha muitas funções importantes, como, por exemplo, a proteção do corpo contra infecções, através
da filtragem do sangue para remoção de possíveis microorganismos invasores, bactérias e parasitas (veja 5b). O
baço também é responsável pela remoção de glóbulos vermelhos da circulação no final de seu ciclo de vida,
degradando-os e liberando globina e ferro da hemoglobina para utilização na fabricação de novas células. Em
pacientes com talassemia major, no entanto, este processo de reciclagem não funciona corretamente: o ferro é
depositado no baço ou liberado na corrente sangüínea e transferido de volta ao mesmo. Além disso, a maioria dos
glóbulos vermelhos produzidos por pacientes talassêmicos possui formato anormal e, portanto, ficam aprisionados
neste órgão. Como resultado, o baço fica cada vez maior, muitas vezes forçando o abdômen a aumentar também de
volume.

5 b Fagócito englobando bactéria
(figura) Bactéria
Neutrófilo após detectar bactéria próxima

Em uma tentativa de lidar com este excesso de trabalho, o baço freqüentemente se torna hiperativo –condição
conhecida como hiperesplenismo – vindo também a destruir os glóbulos vermelhos normais que o paciente recebe
através de transfusões sangüíneas. Como resultado, o paciente requer mais sangue a cada transfusão, porém as
transfusões não conseguem ter efeito na anemia. Um baço hiperativo pode também destruir outros componentes do
sangue, como glóbulos brancos e trombócitos.
O hiperesplenismo não pode ser corrigido. Portanto, uma vez confirmado que o baço está atuando de maneira
prejudicial ao organismo, da forma descrita acima, ele deve ser cirurgicamente removido – em um procedimento
conhecido como esplenectomia. Uma esplenectomia não cura a talassemia – simplesmente resolve os problemas
específicos resultantes de um baço aumentado.
A decisão de remover o baço deve ser tomada após a consideração cuidadosa de uma série de fatores médicos,
incluindo os seguintes critérios mais importantes:
(i) baço de tamanho muito aumentado – geralmente medindo mais de 6 cm de comprimento – causando
desconforto.
(ii) maior quantidade de sangue necessária para transfundir um paciente que não apresenta outros problemas
médicos – ou seja, quando a quantidade de sangue requerida aumenta 1.5 vezes, ou quando mais de 200220ml/kg/ano de concentrado de glóbulos vermelhos são necessários para manter os níveis médios de
hemoglobina.
(iii) a idade do paciente, que deve ter mais de 5 anos de idade. Como mencionado previamente, o baço desempenha
um papel importante na defesa do corpo contra infecções. A remoção do mesmo, portanto, aumenta o risco de
infecções sérias. Em crianças de menos de 5 anos de idade o risco é particularmente alto, pois seu sistema
imunológico ainda não está maduro.
A esplenectomia é hoje considerada um procedimento cirúrgico relativamente simples e não envolve os
consideráveis riscos vistos no passado. Técnicas de esplenectomia parcial ou embolização também foram
desenvolvidos, em uma tentativa de preservar as funções imunológicas do órgão.

Esplenectomia e infecções
A principal preocupação após a esplenectomia é o risco de desenvolvimento de infecções sérias. Muitas bactérias
apresentam riscos maiores que o normal para pacientes esplenectomizados, causando infecções sérias e até fatais.
Estas bactérias, na maioria das vezes, são aquelas que causam infecções estreptocócicas e meningite.
O risco de infecções é muito alto para pacientes de menos de 5 anos de idade e extremamente alto para pacientes de
menos de 2 anos. O paciente permanece sob alto risco de infecções ao longo de toda a vida após uma
esplenectomia, com um risco particularmente alto nos primeiros 4 anos após a cirurgia.
Há três técnicas que visam prevenir ou minimizar o risco de infecções em pacientes esplenectomizados:

(1) Imunoprofilaxia: Imunização com vacinas contra pneumococos, contra o heamophilus influenza e contra
meningococos. As vacinações geralmente são iniciadas em torno de duas semanas após a cirurgia e repetidas de
acordo com os protocolos recomendados.
(2) Quimoprofilaxia: Antibióticos – geralmente penicilina oral – são administrados, 125mg bid para crianças de
menos de 2 anos de idade e 250 mg bid para crianças de mais de 2 anos. Antibióticos alternativos podem ser
prescritos se o paciente não pode tomar a penicilina. No entanto, a duração de uso varia grandemente de caso
para caso. Por exemplo, alguns médicos aconselham pacientes esplenectomizados a tomarem antibióticos por
toda a vida, outros até os 18 anos de idade, e outros somente por duas semanas após a esplenectomia. Em
qualquer caso, os pacientes requerem avaliações regulares para garantir que os riscos se mantenham em um
patamar mínimo.(3) Educação: É extremamente importante educar pacientes e pais a respeito dos riscos de
qualquer infecção, encorajando-os a manterem-se alertas em relação a qualquer sinal de possível infecção,
como, por exemplo, febre, mal estar ou dor muscular. Ao planejar viagens, pacientes e pais devem estar cientes
das diferentes doenças infecciosas prevalentes em outras partes do mundo.

(4) Atenção a uma contagem de plaquetas elevada: Pode haver um aumento do número de plaquetas após a
esplenectomia –mais de 800.000 mm3. Esta condição pode ser controlada com a administração de 50-100mg/
aspirina/ dia até que a contagem de plaquetas retorne ao normal.
Em geral, a melhor abordagem é evitar completamente os problemas do baço administrando sangue seguro e
apropriadamente processado tão logo o diagnóstico da talassemia major seja confirmado, e mantendo os níveis de
Hb acima de 9-10g/dl. Desta forma, o desenvolvimento de um baço aumentado pode ser retardado e mesmo
evitado, evitando a necessidade de uma esplenectomia. Além disso, manter o tamanho normal do baço ajuda a
garantir a eficiência das transfusões sangüíneas.

Complicações cardíacas e endócrinas
Pacientes com talassemia major com freqüência apresentam problemas no coração, fígado e glândulas endócrinas,
todos eles geralmente associados à sobrecarga de ferro. No entanto, diferentemente dos problemas cardíacos,
pacientes que não recebem transfusões sangüíneas ou as recebem de forma insuficiente raramente desenvolvem
problemas hepáticos ou endócrinos (veja abaixo). Uma explicação parcial para tal constatação é o fato que
problemas hepáticos ou endócrinos são comuns em pacientes altamente transfundidos que não seguem programas
de quelação adequados; além disso, pacientes transfundidos de maneira insatisfatória geralmente não vivem tempo
suficiente para que estas condições se desenvolvam.
Conseqüências do ferro excessivo
Coração
Pituitária

Insuficiência biventricular
Arritmia
Hipogonadismo hipogonadotrófico
Osteoporose

Glândula endócrina

Diabetes
Hipotiroidismo - hipoparatiroidismo

Fígado

Fibrose
Cirrose, principalmente se houver Hepatite C ativa

Complicações cardíacas
Complicações cardíacas são muito comuns em pacientes que não seguem um programa de transfusões ou seguem
um programa inadequado. Estes pacientes apresentam anemia crônica e depósitos graduais de ferro no coração –
ambos os quais exercem tensão considerável sobre o coração, podendo causar insuficiência cardíaca. A maioria dos
pacientes não transfundidos ou transfundidos de forma insuficiente não chega à segunda década de vida, sendo a
doença cardíaca a principal causa de morte.

Veia cava superior

Aorta
Artéria pulmonar

Veias pulmonares

Válvula pulmonar
Átrio esquerdo

Átrio direito

Válvula aórtica

Válvula tricúspide

Válvula mitral

Ventrículos
Veia cava inferior

Pacientes bem transfundidos mas sem uma quelação de ferro efetiva (seja porque não querem utilizar a DFO
regularmente, da forma recomendada, seja porque a DFO não se encontra disponível facilmente (ou é demasiado
cara)), podem apresentar problemas cardíacos como resultado da sobrecarga de ferro. Como descrito anteriormente,
as transfusões sangüíneas introduzem uma quantidade adicional significativa de ferro no corpo, o qual, se não for
removido, se acumula nos órgãos, inclusive no coração. O ferro extra depositado no coração passa a interferir
gradualmente com sua função normal, fazendo com que este seja menos capaz de suportar infecções ou outras
doenças. O músculo cardíaco acaba por se tornar enfraquecido, com uma menor capacidade de bombeamento de
sangue ao redor do corpo (veja 5c). Pacientes bem transfundidos mas sem uma quelação adequada comumente
morrem de problemas cardíacos na segunda década de vida.
Várias partes diferentes do coração podem ser afetadas pela sobrecarga de ferro, como o pericárdio, o miocárdio, as
válvulas ou o tecido condutor. Cada uma destas partes possui uma função diferente que pode ser afetada,
produzindo diferentes
sintomas,
como batimentos cardíacos perturbados (arritmia), distúrbio do relaxamento do
Veia cava
inferior
músculo cardíaco (disfunção diastólica) bombeamento prejudicado (disfunção sistólica), acúmulo de fluidos nos
tecidos (efusão pleural, efusão pericárdica, ascite, edema periférico) e outros sinais de insuficiência cardíaca.
Da mesma forma, no entanto, podem ocorrer problemas cardíacos sérios causados pela sobrecarga de ferro sem a
presença de qualquer sintoma. É, portanto, importante que os pacientes sejam avaliados regularmente por um
cardiologista desde o início da adolescência, quando ainda se encontram livres de queixas, para identificar
imediatamente sintomas como palpitações, síncopes (desmaios), falta de fôlego, dor acima do estômago, cansaço
excessivo durante exercícios ou inchação ao redor dos tornozelos ou outras partes do corpo. Quando tais sintomas
são identificados, a doença cardíaca pode já ter evoluído para um estágio sério. No entanto, mesmo quando a função
cardíaca se encontra seriamente afetada, uma terapia de quelação intensa pode restaurar o coração a seu estado
normal.
Monitorando a função cardíaca
Pacientes talassêmicos devem passar por uma avaliação cardiológica completa pelo menos uma vez por ano - e
talvez mais freqüentemente, se algum problema for identificado. Os seguintes exames são elementos essenciais de
uma avaliação anual:exame físico e história clínica (incluindo descrições de quaisquer sintomas)
• raios-X de tórax. Embora hoje existam técnicas mais informativas disponíveis aos cardiologistas, os raios-X do
tórax continuam a ser um instrumento útil na ausência de métodos mais sofisticados; oferecem informações
úteis sobre o tamanho do coração e dos pulmões, bem como identificam a formação de possíveis massas
hematopoiéticas extramedulares.
• ECG (eletrocardiograma) combinado com exercício. É um exame que evidencia possíveis tendências à anemia
ou funcionamento insatisfatório dos compartimentos do coração (ventrículos).

• ECG de 24 horas. O paciente é acoplado a um monitor especial (Holter) por 24 horas, permitindo a identificação
de quaisquer anomalias do ritmo cardíaco que não tenham sido detectadas por registros de ECG mais curtos.
• Ecocardiograma. Este é um instrumento muito útil, que indica o tamanho e funcionamento dos compartimentos
do coração.
• Ventriculografia MUGA. É um exame feito com radioisótopos, que fornece informações adicionais sobre a
função cardíaca. Pode ser realizado com o paciente em repouso, embora um resultado mais preciso seja
alcançado se ele for realizado enquanto o paciente se exercita.
Para prevenir ou controlar doenças cardíacas em pacientes com talassemia major, uma série de medidas devem ser
tomadas:
• Pacientes com complicações cardíacas devem receber sangue suficiente para manter sua hemoglobina próxima
dos níveis recomendados – ou seja, 9.5-10 g/dl.
• Pacientes com complicações cardíacas devem receber sangue suficiente para manter os níveis de hemoglobina
pré-transfusão em 10-11g/dl, garantindo uma boa oxigenação do músculo cardíaco. Para evitar sobrecarregar o
coração, recomenda-se que os pacientes recebam transfusões freqüentes e pequenas de concentrados de glóbulos
vermelhos. Nos casos de insuficiência cardíaca estabelecida, podem ser administrados diuréticos a cada
transfusão, segundo critérios médicos.
• Pacientes com doença cardíaca ou alta sobrecarga de ferro devem seguir um programa de quelação muito
intenso, possivelmente com infusão contínua de desferrioxamina por 24 horas (subcutânea ou endovenosa
através de cateter implantado), geralmente em doses de 50-60mg/kg/dia. Este programa de tratamento impede
lesões posteriores ao músculo cardíaco causadas pelo excesso de ferro, bem como protege o coração do ataque
contínuos de radicais livres.
• Estudos recentes também indicam que a desferrioxamina e a deferiprona juntas (terapia combinada) podem
reduzir mais rapidamente a concentração cardíaca de ferro e portanto melhorar a função cardíaca.

5 c Resumo do controle homeostático do coração

pH do sangue

Centro cardíaco
no cérebro
O coração bombeia o sangue
para os pulmões mais
rapidamente. Uma maior
quantidade de dióxido de
carbono é eliminada na
expiração.
O pH do sangue sobe.

O coração bombeia o
sangue para os pulmões
mais lentamente. Uma
menor quantidade de
dióxido de carbono é
eliminada na expiração.
O pH do sangue cai.
Coração

Maior velocidade

Menor velocidade

Hoje está bem estabelecido o fato que a quelação pode reverter até mesmo as doenças cardíacas graves na
talassemia. No entanto, é muito melhor usar a terapia de quelação para prevenir o aparecimento das doenças
cardíacas que iniciá-la somente depois que as complicações cardíacas já apareceram. A avaliação da concentração
de ferro no tecido cardíaco é difícil. No entanto, desenvolvimentos recentes no campo da ressonância magnética
indicam que esta técnica pode ser um meio extremamente promissor para medir diretamente a concentração de ferro
no coração. Resumindo, o tratamento das complicações cardíacas na talassemia major depende de tratamentos
intensificados para remoção do ferro acumulado nos tecidos, além do uso de drogas convencionais utilizadas para
auxiliar o músculo cardíaco debilitado, como:
a)
b)
c)

medicamentos que melhoram a ação bombeadora do coração. São originários principalmente de um grupo de
drogas conhecidas como inibidores da enzima conversora da angiotensina, ou inibidores da ECA.
diuréticos que melhoram a falta de ar em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva
drogas que corrigem irregularidades no ritmo cardíaco (agentes antiarrítmicos)

Outras doenças, como as complicações endocrinológicas do hipotiroidismo e do hipoparatiroidismo ou a falta de
vitamina C, também podem causar doenças do músculo cardíaco. No entanto, estes problemas geralmente podem
ser revertidos com o tratamento da causa subjacente – isto é, do problema endócrino ou da falta de vitamina C.

Complicações endócrinas
O sistema endócrino consiste de várias glândulas – pituitária, tireóide, paratireóide, adrenais e células beta
pancreáticas, além de testículos nos homens e ovários nas mulheres.
Tireóide: fabrica a tiroxina,
que regula a taxa de
metabolismo. Quando
fabricada em pequenas
quantidades, as reações
químicas se tornam mais
lentas.

A pituitária é uma glândula localizada na base do
cérebro. Fabrica muitos hormônios e controla
aspectos como crescimento, equilíbrio hídrico e
produção de óvulos e espermatozóides. A pituitária
também produz hormônios que controlam outras
glândulas hormonais.

O pâncreas produz a insulina e o glucagon. A
insulina abaixa os níveis de açúcar no sangue,
transformando-o em glicogênio. O glucagon
aumenta os níveis de açúcar no sangue.

Os testículos produzem
testosterona nos homens,
a qual provoca o
desenvolvimento das
características masculinas na

puberdade

Os ovários produzem estrogênio e
progesterona em mulheres. Estes hormônios
controlam o ciclo menstrual e o desenvolvimento
das características femininas durante a
puberdade

Estas glândulas são responsáveis pela produção e secreção de hormônios. Também são vulneráveis aos efeitos
tóxicos do ferro em excesso depositado nas células, pois este interfere com a produção de hormônios. Complicações
do sistema endócrino são, portanto, um problema comum em pacientes talassêmicos, mesmo naqueles que iniciam
precocemente uma terapia de quelação apropriada. Distúrbios endócrinos incluem crescimento lento e puberdade
retardada, diabetes, hipotireoidismo, hipoparatiroidismo e, em adultos, falha das funções sexuais.
Glândula endócrina

Hormônios produzidos

Função do hormônio

Glândula tireóide
Glândula paratireóide
Ilhotas de Langerhans
Ilhotas de Langerhans
Corpo adrenal
Corpo adrenal
Testículos
Ovários
Ovário
Glândula pituitária

Tiroxina
Hormônio paratireóide
Insulina
Glucagon
Aldosterona
Adrenalina
Testosterona
Estrógeno
Progesterona
Hormônios tróficos

Glândula pituitária
Glândula pituitária

Prolactina
Hormônio do crescimento

Controla o crescimento e a taxa metabólica
Controla o cálcio do sangue
Controla o açúcar do sangue
Controla o açúcar do sangue
Controla o cloreto de sódio do sangue
Prepara o corpo para o estresse
Características sexuais secundárias em homens
Características sexuais secundárias em mulheres
Prepara o útero para o feto
Controlam outras glândulas que não possuem ductos, como
as gônadas e a tireóide
Produção de leite nas glândulas mamárias
Controla o crescimento

5d Incidência (%) de complicações endócrinas na talassemia major
Amenorréia secundária
Baixa estatura
Hipogonadismo hipogonadotrófico
Tolerância diminuída à glicose
Diabetes mellitus insulina-dependente
Hipogonadismo hipogonadotrófico no sexo masculino
Hipotiroidismo primário

(Fonte: Estudo multicêntrico sobre complicações endócrinas na talassemia major,
de autoria de De Sanctis e colaboradores. Clin Endocrinol 42:581-86)

Hipoparatiroidismo

Crescimento
Em torno de 30-50% de pacientes com talassemia major são afetados por perturbações do crescimento, que podem
ocorrer devido a uma série de fatores. Anemia crônica, hiperesplenismo, sobrecarga de ferro, toxicidade da
desferrioxamina, hipotireoidismo, puberdade retardada, hipogonadismo e doença hepática crônica afetam o
crescimento de maneira negativa, bem como deficiências do hormônio do crescimento ou resistência a sua ação,
predisposição genética, nutrição insatisfatória e estresse emocional.
Em países onde os pacientes não recebem tratamento adequado, a anemia crônica e a nutrição inadequada são as
principais causas de problemas do crescimento; já em países onde os pacientes são bem transfundidos, porém
apresentam adesão insatisfatória à quelação, a sobrecarga de ferro permanece como a principal causa de
crescimento inadequado. No entanto, em pacientes bem transfundidos e bem quelados, altas doses de
desferrioxamina também podem causar toxicidade a nível ósseo, o que termina por retardar o crescimento.

O tratamento efetivo dos distúrbios de crescimento depende de uma avaliação precisa das causas envolvidas. O
diagnóstico, portanto, deve incluir exames clínicos e laboratoriais cuidadosos e regulares, desde a mais tenra
infância até a adolescência. Avaliações da secreção do hormônio do crescimento e de sua ação subseqüente
apresentam resultados conflitantes, o que limita o uso terapêutico deste hormônio somente para pacientes que
apresentam deficiência comprovada do mesmo e apresentam resposta satisfatória ao tratamento.
Homens

Mulheres

Desenvolvimento de pêlos faciais (barba)
Voz mais profunda
Ombros mais largos
Desenvolvimento muscular
Crescimento de pêlos nas axilas e possivelmente no
peito
Crescimento de pêlos púbicos
Crescimento das mamas
Distribuição irregular de gordura sob a pele altera as
proporções corporais
Crescimento de pêlos nas axilas
Alargamento dos quadris
Crescimento de pêlos púbicos

Puberdade retardada e hipogonadismo
No início da puberdade, o hipotálamo – porção do cérebro próxima à glândula pituitária – começa a secretar um
hormônio denominado hormônio de liberação da gonadotrofina (GnRH), o qual estimula a glândula pituitária a
produzir e secretar gonadotrofinas: hormônio folículo-estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH). Estes são os
hormônios que atuam nas glândulas sexuais (gônadas) - testículos nos homens e ovários nas mulheres - para que
eles cresçam e comecem a produzir e secretar hormônios sexuais – testosterona em meninos, estradiol e
progesterona em meninas. Estes hormônios sexuais são transportados ao redor do corpo, controlando o
desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos e masculinos e sua capacidade reprodutiva. A glândula pituitária,
onde o FSH e o LH são produzidos, é particularmente sensível aos efeitos prejudiciais do ferro livre, o qual reduz
sua capacidade de produzir estes hormônios.
A puberdade retardada e o hipogonadismo são as complicações endocrinológicas mais comuns relacionadas ao
ferro, relatadas em quase todos os estudos de vários países. A puberdade retardada é definida como a ausência
completa de desenvolvimento sexual (aumento das mamas em meninas aos 13 anos e aumento dos testículos em
meninos aos 14 anos). Se nenhum sinal da puberdade surgir até os 16 anos de idade, o diagnóstico do paciente é de
hipogonadismo – em meninos, os testículos e o pênis permanecem de tamanho pequeno, enquanto em meninas, as
mamas não se desenvolvem e o início do ciclo menstrual não ocorre (amenorréia primária). Esta condição
geralmente gera estresses psicológicos importantes.
O tratamento efetivo da puberdade retardada depende de uma avaliação precisa de sua causa. Ferro corpóreo em
excesso pode interferir com qualquer um dos estágios de desenvolvimento sexual descritos acima, afetando cada
pessoa de forma diferente. Cada caso requer, portanto, diagnóstico cuidadoso, baseado em exames clínicos
detalhados. Uma terapia de quelação de ferro apropriada desempenha papel vital na melhora de tais complicações.
Além disso, esteróides sexuais (testosterona em meninos e estrógeno em meninas) devem ser prescritos, para
promover o crescimento linear, o desenvolvimento das características sexuais e para aumentar o tamanho dos
órgãos sexuais. O sistema endócrino permanece vulnerável aos efeitos do ferro em excesso mesmo quando o
paciente apresenta uma puberdade normal, pois o ferro que se acumula no corpo ainda pode, posteriormente,
causar dano à pituitária ou às glândulas sexuais. Em tais casos, é possível que o ciclo menstrual de meninas seja
interrompido (amenorréia secundária) e que meninos apresentem impotência secundária, produção diminuída de
sêmen e infertilidade.

Hipotireoidismo
A glândula tireóide está localizada no pescoço e desempenha papel importante no organismo, assegurando o
desenvolvimento normal do cérebro nos primeiros anos de vida, e, posteriormente, atuando no crescimento e

desenvolvimento como um todo. A tiroxina, hormônio produzido e liberado pela glândula tireóide, atua nas taxas
gerais de energia e metabolismo de um indivíduo. No entanto, quando o ferro se deposita nesta glândula, sua
capacidade de produzir este hormônio é reduzida, causando uma condição conhecida como hipotiroidismo primário.
Pacientes que sofrem de hipotiroidismo primário se sentem extremamente sonolentos e com frio, e freqüentemente
apresentam lentidão mental e física e ganho de peso. Lesões sérias à tireóide causadas por depósitos de ferro
também podem afetar a função do coração. No entanto, este problema não é sempre acompanhado por sinais
clínicos e, portanto, é mais bem diagnosticado através de exames laboratoriais regulares (TSH, T3 e T4), que são
realizados anualmente após os dez anos de idade. Quando os testes laboratoriais confirmam a presença do
hipotiroidismo (TSH elevado com T4 livre normal ou diminuído), a tiroxina é administrada terapeuticamente –
independentemente do paciente ter desenvolvido ou não sintomas clínicos.
Pâncreas
Osso

Pituitária
Tireóide

Paratireóides

Hipoparatiroidismo
Temos quatro glândulas paratireóides no nosso corpo, ligadas à tireóide. A principal função destas glândulas é
controlar o nível de cálcio no corpo, através de um hormônio que elas produzem e secretam, denominado
paratormônio. A sobrecarga de ferro e/ ou a anemia afetam a função das paratireóides, causando o
hipoparatiroidismo. Isso provoca uma queda no nível de cálcio do corpo – condição conhecida como hipocalcemia,
que, por sua vez, causa um efeito secundário nos níveis de outro elemento químico essencial, o fósforo.
Os níveis de cálcio e fósforo estão relacionados a uma série de sintomas clínicos. Baixos níveis de cálcio podem
causar dormência e sensação de formigamento nos braços e pernas, algumas vezes levando a câimbras e espasmos
musculares. O aparecimento de convulsões generalizadas e disfunção cardíaca podem ser manifestações tardias.
Uma investigação laboratorial dos níveis séricos de cálcio, fósforo e paratormônio pode auxiliar a estabelecer um
diagnóstico. A administração terapêutica de cálcio e vitamina D corrige as anormalidades do metabolismo. Nos
raros casos de espasmos sérios com hipocalcemia significativa o cálcio pode ser administrado via endovenosa.

Diabetes mellitus
O distúrbio no equilíbrio da glicose é uma complicação comum ligada à sobrecarga crônica de ferro, à doença
hepática crônica, a infecções virais e a fatores genéticos, e pode resultar no desenvolvimento do diabetes. O
diabetes mellitus é definido como presença de hiperglicemia (taxa de açúcar no sangue em jejum >126mg/dl ou
taxa de açúcar no sangue em qualquer momento do dia >200 mg/dl); a intolerância à glicose é definida como a
incapacidade de secreção, por parte das células beta pancreáticas, da quantidade apropriada de insulina em resposta
à administração de glicose. Quase metade dos pacientes com talassemia major sofre de intolerância à glicose,
enquanto 10-30% desenvolvem diabetes mellitus em algum momento da vida. História familiar de diabetes,
principalmente entre parentes de primeiro grau – geralmente a mãe ou o pai – indica um risco aumentado de
desenvolvimento do diabetes.

Ilhotas de Langerhans

Glucagon

Insulina
Estimula

Abaixa

Aumenta

Inibe

Concentração de glicose
no sangue

O diabetes ocorre quando o metabolismo de glicose do organismo é destruído: a glicose não consegue penetrar no
interior das células para fornecer-lhes a energia por elas requerida para seu funcionamento. O órgão responsável
pelo metabolismo da glicose é o pâncreas, localizado perto do estômago. Através das células beta, o pâncreas
produz a insulina, hormônio utilizado para metabolizar o açúcar. O ferro pode danificar estas células beta especiais,
reduzindo a capacidade de utilização do açúcar pelo organismo e fazendo com que o açúcar se acumule no sangue.
Pacientes com uma forma mais branda de diabetes – conhecida como intolerância à glicose – não apresentam
sintomas clínicos e sua condição somente pode ser diagnosticada através de exames laboratoriais. Pesquisas
mostram que pacientes talassêmicos passam por um estágio de intolerância à glicose antes de desenvolverem o
diabetes, durante o qual a produção de insulina na verdade aumenta, em resposta a sua ação enfraquecida. Este
estágio, denominado estágio de resistência à insulina, requer monitoramento cuidadoso; o paciente deve seguir uma
dieta apropriada e perder peso quando necessário, além de intensificar a terapia de quelação de ferro.
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A intolerância à glicose e o diabetes mellitus são diagnosticados através de exames laboratoriais dos níveis de
glicose no sangue (glicemia) em momentos variados, antes e após a alimentação. Por exemplo, uma taxa de
glicemia igual ou maior que 7mmol/l (ou 126mg/dl) pela manhã, antes da ingestão de qualquer alimento ou bebida,
é diagnóstico de diabetes. Uma taxa de glicemia maior que 11mmol/l (ou 200mg/dl) duas horas após a
administração de glicose também é diagnóstico de diabetes. Uma taxa de glicemia entre 8-11 mmol (140-200mg/dl)
duas horas após a administração de 75g de glicose (teste de tolerância à glicose) indica intolerância à glicose. O
teste de tolerância à glicose é realizado uma vez por ano em pacientes maiores de dez anos de idade.
No caso do diabetes mellitus, a forma mais grave da doença, a produção de insulina é seriamente afetada e os
pacientes requerem injeções subcutâneas diárias de insulina para normalizar os níveis de açúcar no sangue. A
diabetes é uma condição tratável; no entanto, seu tratamento é um fardo adicional para os pacientes e, portanto, é
essencial.o apoio dos médicos, da família e dos. Pacientes diabéticos devem checar seus níveis de glicemia em casa
três a quatro vezes por dia, utilizando um medidor de glicose. Os resultados deste monitoramento caseiro auxiliam o
médico a ajustar a dose de insulina de acordo com as necessidades do paciente. Outros exames clínicos e
laboratoriais devem ser realizados para avaliar o grau das complicações do diabetes – investigações da função dos
rins e imagens de fundo de olho – órgãos mais comumente lesados pelo diabetes. Pacientes talassêmicos devem ser
encorajados a seguir rigorosamente o tratamento com a desferrioxamina, já que o uso apropriado deste
medicamento pode reduzir consideravelmente o risco de desenvolvimento do diabetes.

Osteoporose
Ossos finos e frágeis são um problema comum em pacientes talassêmicos e são resultado de vários fatores, tais
como anemia, medula óssea hiperativa, baixos níveis de cálcio na dieta, níveis aumentados de ferro nos ossos,
nutrição deficiente, puberdade retardada ou hipogonadismo e outros problemas endócrinos associados, bem como
fatores genéticos. Todos estes fatores podem contribuir para o desenvolvimento da osteoporose (5e). Pacientes com
essa doença freqüentemente apresentam dificuldades para realizar atividade físicas e deformidades graves dos
membros, sofrendo fraturas muito graves.

5 e Locais típicos de fraturas causadas pela osteoporose
A osteoporose é geralmente diagnosticada através de determinações da densidade óssea na área da coluna lombar e
do fêmur, utilizando o método DXA e, caso haja indicações, outras modalidades laboratoriais. Segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a osteopenia é caracterizada quando a contagem T é igual a -1 a -2.5 nos
testes de densidade óssea, e a osteoporose é definida como massa óssea com contagem T inferior a -2.5 (5f).
Figura (5f): Exemplo dos resultados do DXA em um paciente com osteoporose
(pontuação Z = - 5.9)
O tratamento da doença óssea se baseia principalmente na prevenção, através de transfusões sangüíneas regulares,
boa quelação, tratamento das endocrinopatias e exercícios regulares. Para prevenir o início da osteoporose,
pacientes que desenvolvem osteopenia são aconselhados a não fumar, a seguir uma dieta rica em cálcio e a
consumir suplementos de vitamina D, bem como a praticar exercícios regularmente. Além disso, pacientes
diagnosticados com hipogonadismo devem receber hormônios sexuais para prevenir o desenvolvimento da
osteoporose. Após o aparecimento da osteoporose, a administração de algumas drogas, como os bifosfonatos
(Aledronato), oferece alguns benefícios.
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Resumo dos resultados da densitometria por DXA

Coeficiente de variação (CV) para o BMD total: 1.0%
Total BMD = densidade mineral óssea
BMC = conteúdo mineral ósseo
T-score = pontuação T (desvio padrão)
Z score = pontuação Z

Classificação segundo a OMS: Risco de Fratura por Osteoporose: Alto

Fertilidade e Reprodução
Mulheres talassêmicas podem engravidar com segurança. No entanto, esta decisão deve ser cuidadosamente
analisada pelo casal juntamente com seu médico. Mulheres que expressam o desejo de engravidar devem passar por
uma avaliação global de seu estado clínico e psicológico.
Mulheres com talassemia que possuem um ciclo menstrual normal podem engravidar espontaneamente. No entanto,
aquelas que apresentam amenorréia primária ou secundária necessitam de tratamento hormonal para estimular a
produção de óvulos e induzir a ovulação. Homens talassêmicos que apresentam azoospermia freqüentemente
respondem bem a uma combinação de
hormônios terapêuticos, administrados ao longo de um período de um ano.

Placenta

Útero

Cordão umbilical

Uma vez confirmada a gravidez de uma paciente, uma série de medidas devem ser tomadas:
1. O uso da desferrioxamina deve ser interrompido assim que a gravidez é diagnosticada, pois o efeito da droga no
embrião ainda não foi esclarecido (no entanto, em estudos em animais, a DFO foi associada a lesões graves ao
embrião). Se uma paciente grávida apresentar sobrecarga de ferro extremamente alta ou desenvolver problemas
cardíacos sérios, doses baixas – 20-30mg/kg/dia – são utilizadas nos últimos estágios da gravidez.
2. Mulheres grávidas devem receber transfusões mais freqüentes e com volumes menores de sangue, para que a Hb
seja mantida em níveis satisfatórios (10-15g/dl).
3. A função cardíaca deve ser rigorosamente monitorada. Pesquisas mostram que mulheres que iniciam sua
gravidez com baixos níveis de ferritina apresentam função cardíaca melhor que aquelas com altos níveis de
ferritina.
4. A paciente deve ser monitorada quanto à possibilidade de desenvolvimento de diabetes mellitus ou outras
endocrinopatias.
Muitas pacientes talassêmicas que receberam tratamento apropriado para problemas de fertilidade nos últimos anos
foram capazes de gerar crianças saudáveis. Quando ambos os pais apresentam talassemia major e desejam gerar
uma criança saudável, espermatozóides ou óvulos de um doador saudável são utilizados no procedimento de
fertilização, realizado totalmente fora do corpo, em laboratório, e os óvulos fertilizados são posteriormente
introduzidos no útero da paciente. O tratamento e acompanhamento destes pacientes requer uma abordagem em
equipe apropriada, envolvendo médicos de várias especialidades, incluindo hematologistas, pediatras,
cardiologistas, endocrinologistas e ginecologistas.

Concluindo, a reprodução em pacientes com talassemia major ou intermedia já é uma realidade. No Chipre, por
exemplo, em um grupo de 62 mulheres com talassemia (50 com talassemia major e 12 com talassemia intermedia),
com idade média de 25 anos, registraram-se noventa casos de gravidez:
•
14 através de procedimentos de reprodução assistida, ovulação induzida, fertilização in vitro (FIV) e
inseminação.
•
87 crianças saudáveis foram concebidas, 69 com período de gestação normal e 12 prematuros (4 nascimentos
de gêmeos e um caso de trigêmeos). Houve 7 casos de abortos espontâneos e 2 natimortos. Nenhuma complicação
grave foi observada; complicações cardíacas temporárias foram observadas em 9 pacientes.
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O óvulo fertilizado se
transforma em um embrião,
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Isnfecções na Talassemia
Pacientes com talassemia major apresentam maior risco de infecções devido a:
•
•
•
•
•

Anemia
Esplenectomia
Sobrecarga de ferro
Transfusões sangüíneas e
Uso da desferrioxamina

Anemia
Quando os pacientes recebem transfusões de sangue insuficientes ou não recebem transfusões, a anemia aparece
como a mais importante causa de infecções como, por exemplo, pneumonia. Embora este seja um problema raro no
Ocidente, onde há maior disponibilidade de sangue adequado, transfusões insuficientes são um problema freqüente
em alguns países em desenvolvimento e tais infecções podem, portanto, vir a ocorrer.
Esplenectomia
Pacientes que não começaram a terapia de transfusão de sangue suficientemente cedo ou que tiveram seu baço
removido apresentam um risco significativo de desenvolvimento de infecções sérias, como a pneumonia por
estreptococos, o haemophilus influenza e a meningite por Neisseria meningiditis, causada por bactérias
encapsuladas. Outras bactérias, vírus e parasitas também podem causar sérias infecções em pacientes que tiveram
seu baço removido. Isso ocorre porque o baço, como mencionado previamente, está relacionado à defesa do corpo
contra infecções.
Carga de ferro
Pacientes bem transfundidos porém quelados de maneira inapropriada – seja devido a dificuldades na obtenção da
desferrioxamina ou devido a um baixo nível de adesão ao tratamento – também podem apresentar maior risco de
aparecimento de infecções. Isso ocorre porque os agentes infecciosos se desenvolvem bem em ambientes ricos em
ferro: quanto maior a concentração de ferro no organismo, mais rapidamente eles podem crescer e se multiplicar,
causando infecções muito sérias. A infecção mais bem documentada é a causada por uma bactéria denominada
Yersinia enterocolitica – um agente infeccioso peculiar que, diferentemente de outras bactérias, não possui um
mecanismo próprio para coleta e utilização de ferro de seu próprio ambiente. Em indivíduos saudáveis, estas
bactérias são inócuas e de pequena ou nenhuma importância clínica. No entanto, na talassemia major, onde existe
um excesso de ferro livre ou ligado à molécula da desferrioxamina, a Yersinia cresce e se multiplica rapidamente,
causando infecções sérias e que podem ser fatais.
Embora um maior número de estudos tenha sido feito sobre o papel do ferro em infecções bacterianas, uma
quantidade considerável de pesquisas também foi conduzida sobre o papel do ferro em infecções viróticas (como
hepatite e AIDS), analisando como este metal pode afetar a progressão destas infecções e como é a resposta ao
tratamento com as drogas recomendadas. O resultado destas pesquisas indica que, na talassemia major, a sobrecarga
de ferro está relacionada a um pior prognóstico para as hepatites B e C virais crônicas e a uma resposta menos
satisfatória ao tratamento das mesmas. A efetividade da terapia de quelação de ferro, portanto, parece desempenhar
papel importante no prognóstico da hepatite viral crônica nestes pacientes.
Também já foi demonstrado que infecções pelo HIV em pacientes com talassemia major se apresentam de forma
mais grave quando o programa de quelação utiliza menos de 40mg/kg de peso corpóreo de desferrioxamina ou
quando os níveis de ferritina sérica estão acima de 1935 µg/L.
Resumindo, o ferro desempenha papel importante no aumento da gravidade das infecções na talassemia major,
porque ele:

(i) serve como nutriente para o crescimento de patógenos
(ii) serve como nutriente para algumas proteínas (enzimas) que favorecem à multiplicação de organismos
infecciosos
(iii) remove do corpo substâncias químicas importantes, denominadas antioxidantes, que protegem as células de
inflamações

(iv) danifica alguns tipos celulares que desempenham papel importante na defesa do corpo contra infecções.

Infecções associadas a transfusões
O sangue tem sido há muito tempo identificado como fonte importante de agentes infecciosos que podem ser
transmitidos aos pacientes durante as transfusões. Portanto, embora o sangue possa salvar vidas, também pode
causar uma série de reações indesejadas, inclusive infecções sérias e que podem colocar a vida do paciente em
risco.

É possível que o sangue
contenha
uma série de
agentes infecciosos...

...mas a transfusão que você recebe
não pode conter NENHUM!

Muitos tipos de microorganismos podem sobreviver por um certo período de tempo no sangue, infectando pacientes
quando este sangue é transfundido. Entre estes microorganismos podemos citar os vírus causadores da hepatite B e
C e o HIV1 e HIV2, todos eles patógenos significativos que podem causar sérias infecções crônicas. Na Europa e
na América do Norte, a melhoria dos serviços de transfusão de sangue, os programas de vacinação, a triagem dos
doadores de sangue e a alta qualidade dos serviços de saúde pública em geral fazem com que a transmissão destes
patógenos seja um evento raro hoje em dia: infecções pelo HBV, HCV e HIV foram praticamente reduzidas a zero
nestes países. Em muitos países em desenvolvimento, no entanto, infecções transmitidas através de transfusões de
sangue ainda ocorrem, devido à baixa qualidade dos serviços de transfusão de sangue, a serviços de saúde
desestruturados, recursos limitados e existência de outras prioridades na área de saúde. Como resultado, pacientes
com talassemia major em muitos países em desenvolvimento ainda são contaminados através de transfusões de
sangue. As infecções por hepatite B e/ ou C são de importância clínica especial em pacientes com talassemia major,
pois podem agravar grandemente as complicações relacionadas ao ferro (comuns em tais pacientes), como resultado
da doença em si ou devido a uma terapia de quelação de ferro inapropriada. A doença hepática é uma causa comum
de morbidade e morte entre pacientes talassêmicos mais idosos em países industrializados, bem como entre
pacientes de praticamente todas as idades em países em desenvolvimento.

Infecção pelo vírus da hepatite B (HBV)

A hepatite B crônica (CHB) continua sendo um sério problema de saúde pública em muitos países em
desenvolvimento, apesar da existência, já há algum tempo, de vacinas efetivas e seguras e de testes de alta
qualidade para triagem do sangue de doadores.
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Transmissão
O vírus da hepatite B é transmitido de várias maneiras além de transfusões sangüíneas, como através de contato
sexual ou de mãe para filho (durante a gravidez, no momento do parto ou durante a amamentação). No entanto,
pacientes com talassemia major, na maioria das vezes, são contaminados com o vírus da hepatite B através de
transfusões de sangue.
A transmissão da hepatite B pode ser prevenida com a implementação de políticas apropriadas para:
(i) seleção e exames de doadores de sangue
(ii) vacinação contra o HBV e programas de esterilização
(iii) prevenção da transmissão “vertical”, ou seja, transmissão de uma mãe infectada para seu filho recém-nascido.
História natural do HBV
Aproximadamente 5-10% dos pacientes infectados com o HBV permanecerão infectados por toda a vida – isto é, se
tornarão portadores crônicos – com um risco aumentado de desenvolvimento de doenças hepáticas. No caso de
bebês, 90% dos nascidos de mães infectadas serão portadores do vírus da hepatite B por toda a vida, se nenhuma
medida preventiva for tomada. Aproximadamente 25-30% dos infectados cronicamente pela hepatite B
desenvolvem doença hepática progressiva. A porcentagem de pacientes com talassemia major infectados com o
vírus da hepatite B e, portanto, com risco aumentado de desenvolvimento de doença hepática séria varia de país
para país, dependendo da implementação de medidas preventivas, como vacinação anti-HBV e triagem e seleção de
doadores e, muito importante, dependendo da prevalência local do HBV.
De acordo com dados publicados, 2 a 35% dos pacientes com talassemia major em todo o mundo são portadores da
hepatite B e 20 a 90% apresentam evidências laboratoriais de que foram infectados com o vírus em algum momento
de suas vidas (infecção no passado). Nos países desenvolvidos, a maioria dos pacientes com hepatite B possui idade
mais avançada e foi infectada antes da implementação e da melhoria das políticas de vacinação e exames de sangue.
Nos países em desenvolvimento, no entanto, pacientes de todas os grupos etários continuam a ser infectados pelo
vírus.
Tão logo o diagnóstico de talassemia major seja confirmado, antes do início das transfusões de sangue, o paciente
deve ser testado para estabelecimento de seu estado HBV – ou seja, se ele/ ela é portador crônico ou foi infectado
com o vírus da hepatite B no passado. Se o paciente não se enquadra em nenhuma destas duas situações, deve ser
vacinado contra o vírus, independentemente de sua idade. Todos os pacientes com talassemia major são testados
quanto à hepatite B anualmente. Estes testes incluem antígenos de superfície (HbsAg), anticorpos contra o HBV
(anti-HBs), antígeno E (eAg) anticorpos contra o eAg (anti HBe) e anticorpos contra o nucleocapsídeo (anti-HBc).

Pode ser necessário testar os portadores crônicos do HBV (veja 6a) mais freqüentemente, para avaliação do período
mais apropriado para o início do tratamento. A sobrecarga de ferro em pacientes com talassemia major infectados
com hepatite B crônica é um fator adicional que pode contribuir significativamente para lesões ao fígado e,
portanto, um tratamento de quelação de ferro efetivo é muito importante.

História natural da infecção pelo vírus da hepatite B
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Tratamento da infecção crônica pelo HBV
O objetivo do tratamento da hepatite B crônica é reduzir a quantidade do vírus HBV e mantê-lo suprimido,
prevenindo as conseqüências da infecção. O tratamento da infecção pelo HBV melhorou significativamente ao
longo dos últimos anos. Entre as drogas e antivirais comumente utilizados podemos citar o tratamento clássico com
o interferon-alfa recombinante, cujo uso foi há muito estabelecido. Verificou-se que o interferon-alfa, uma
substância química capaz de modular o sistema imunológico, leva à eliminação da carga viral em 25-40% dos
pacientes com hepatite crônica ativa. Um antiviral desenvolvido mais recentemente é o lamivudine. O lamivudine
(epivirTM – HBV, 3TC) isoladamente ou em combinação com o interferon tem melhorado dramaticamente o
tratamento do HBV crônico, apesar do desenvolvimento de resistência em uma certa parcela de pacientes – 14-32%
no primeiro ano e 67% após quatro anos – o que é considerado uma grande desvantagem. Uma nova droga
disponível para uso no tratamento da CHB é o medicamento oral Adefovir dipivoxil, que tem se mostrado tão
efetivo quanto o Lamivudine na supressão do vírus, sem apresentar problemas de resistência. Outras drogas
promissoras são uma nova forma de interferon desenvolvida para obtenção de maior eficiência, denominado
interferon peguilado, e um medicamento denominado entecavir. Ambos ainda estão sendo pesquisados para o
tratamento das infecções pelo HBV.

A decisão de quando tratar a doença e qual medicamento ou combinação de medicamentos utilizar deve ser tomada
pelo médico encarregado do caso, em colaboração estreita com um hepatologista – especialista no tratamento das
doenças do fígado. De forma geral, o uso destas drogas segundo diretrizes internacionalmente estabelecidas, quando
os recursos e a disponibilidade o permitem, tem melhorado tremendamente o controle da hepatite crônica e
reduzido de forma significativa o risco de desenvolvimento de doença hepática grave, como cirrose (compensada e
descompensada) e carcinoma hepatocelular (HCC).

Hepatite C (HCV)
O vírus HCV causa infecções crônicas por toda a vida em mais de 80% dos infectados. Diferentemente da hepatite
C, no entanto, a HCV não é facilmente transmitida por outras vias além de transfusões de sangue. Ainda não há
uma vacina segura e eficiente contra o HCV, embora existam testes laboratoriais que podem detectar com precisão
o vírus no sangue. A única forma efetiva, portanto, de prevenir a transmissão do HCV e reduzir as taxas de infecção
é a realização de exames cuidadosos no sangue dos doadores. No entanto, o HCV, diferentemente de outros vírus,
apresenta um longo período de incubação – ou seja, o vírus apresenta um potencial infeccioso por muito tempo uma
vez que esteja no sangue – e se apresenta em uma forma que não pode ser detectada através dos exames mais
comuns (anticorpos) utilizados na maioria dos bancos de sangue. Durante este período, o sangue pode ser
transfundido e um paciente infectado. Testes para o HCV vêm sendo muito estudados, em uma tentativa de reduzir
ao máximo este período infeccioso (também denominado “janela imunológica" ou “período imuno-silencioso”) e,
conseqüentemente, a transmissão do HCV através do sangue.
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10.000 nucleotídeos
diâmetro de 50-60 mm

História natural do HCV (veja 6b)
Aproximadamente 20% dos portadores crônicos do HCV desenvolverão doença hepática branda (fibrose). 20%
destes podem desenvolver doenças hepáticas mais sérias, como cirrose e carcinoma hepatocelular. A cirrose se
desenvolve em um período de até dez anos em aproximadamente 10-20% dos pacientes com hepatite C crônica
(CHC). A infecção pela hepatite C é a causa mais comum dos transplantes de fígado.
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Há seis tipos principais (genótipos) da hepatite C (veja 6c), cada um com diferentes distribuições geográficas e
significados clínicos. 10 a 80% dos pacientes com talassemia major em todo o mundo estão infectados com o HCV
e esta infecção é uma das principais causas de doença hepática crônica grave nestes pacientes. Da mesma forma que
na hepatite B, a sobrecarga de ferro em pacientes não quelados ou quelados inapropriadamente é um fator adicional
que pode contribuir significativamente para lesões hepáticas. É, portanto, importante que todos os pacientes com
talassemia major infectados com o HCV recebam tratamento apropriado de quelação de ferro e passem por testes
laboratoriais especiais para hepatite C uma vez por ano (veja 6d). A coexistência do HBV e do HCV é freqüente em
pacientes com talassemia major, pois ambos os vírus são transmitidos eficientemente através de transfusões de
sangue, e pode contribuir significativamente para uma evolução muito mais rápida da doença hepática.

6 c Distribuição geográfica global dos genótipos do HCV (Zein, 2000)
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Tratamento da hepatite C crônica
Inicialmente, o tratamento da infecção pelo HCV é feito através de uma monoterapia clássica com interferon-alfa
recombinante, embora com taxas muito baixas de resposta sustentada (10-25%). O tratamento desta forma da
hepatite, no entanto, melhorou significativamente nos últimos anos. Os tratamentos recomendados atualmente
utilizam o clássico interferon-alfa recombinante em combinação com a ribavirina - uma droga oral com
propriedades antivirais. No entanto, a terapia com a ribavirina está associada à hemólise – isto é, à degradação dos
glóbulos vermelhos. Isto ocorre porque ela causa uma redução significativa de um constituinte importante dos
glóbulos vermelhos, o ATP (trifosfato de adenosina), responsável pela sobrevivência dos mesmos. Pacientes com
talassemia major em uso de ribavirina podem apresentar hemólise acentuada e vir a necessitar de transfusões
sangüíneas mais freqüentes (um aumento de aproximadamente 30%), o que por sua vez requer uma terapia quelante
intensificada para remoção do ferro em excesso. Mais recentemente, uma forma nova e significativamente
melhorada do interferon -- o interferon peguilado – começou a ser utilizada isoladamente ou em combinação com a
ribavirina, melhorando consideravelmente as taxas de resposta e oferecendo outras opções de tratamento para
pacientes com hepatite C crônica. O tipo e a duração do tratamento dependem do tipo (genótipo) do vírus, sendo
que o tipo 1 é considerado o de tratamento mais difícil.

Fibrose

Fígado saudável

Cirrose

O tratamento deve ser decidido após consulta com um hematologista. Novos programas de tratamento aumentaram
as taxas de sucesso de 10-25% (verificadas com o uso de interferon-alfa recombinante isoladamente) para mais de
60% para tipos não 1, e para até 48% para o tipo 1. O tratamento antiviral para as infecções pelo HBV e pelo HCV
é muito caro e sua disponibilidade em muitos países em desenvolvimento é, infelizmente, limitada. Algumas
precauções gerais podem ser tomadas para evitar a transmissão do HCV e do HBV, como, por exemplo, evitar o
compartilhamento de escovas de dente, lâminas de barbear e qualquer outro objeto cortante utilizado para uso
pessoal. O HBV é mais infeccioso (ou seja, é transmitido de indivíduo para indivíduo muito mais facilmente) que a
hepatite C; no entanto, a vacinação apropriada contra o vírus elimina quase completamente o risco de transmissão.
Vírus da imunodeficiência Humana (HIV)
O HIV é o microorganismo infeccioso (veja 6e) causador da AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
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VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA

O HIV pertence a uma família de vírus conhecidos como “retrovírus”, os quais apresentam características
biológicas especiais que controlam sua multiplicação e seu comportamento no interior das células que atacam.
Entre as células do corpo humano capazes de se ligarem ao vírus, os glóbulos brancos conhecidos como linfócitos
(CD4) são as mais importantes. O vírus penetra nas células através de um mecanismo que permite que ele se torne

parte do DNA das mesmas, estabelecendo-se permanentemente no organismo do indivíduo infectado,
multiplicando-se nos linfócitos e causando danos celulares (veja 6f). Os linfócitos desempenham papel importante
no sistema imunológico do organismo. No entanto, uma vez invadidos pelos retrovírus, perdem sua capacidade de
proteger o corpo contra infecções. Sem tratamento, a doença se torna grave depois de aproximadamente 7 a 11
anos, embora os sintomas clínicos e o aumento da gravidade possam ocorrer bem mais cedo; não há um período de
tempo delimitado para o aumento da gravidade da doença. Nos estágios iniciais, um indivíduo infectado não
apresenta sintomas laboratoriais ou clínicos (é descrito como assintomático). Quando os sintomas se desenvolvem
e/ ou os resultados laboratoriais indicam danos sérios às células infectadas e rápidas taxas de crescimento do vírus,
a doença já passou para um estágio mais sério, e o indivíduo é descrito como possuidor de AIDS.
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A principal causa de morte em pacientes com AIDS não tratados é a infecção, que pode ser fatal, uma vez que o sistema
imunológico destes pacientes não funciona de forma efetiva. Praticamente qualquer patógeno pode causar infecções
graves a fatais em pacientes com AIDS não tratados, como, por exemplo, a pneumonia pneumocística de carinii (causa
mais freqüente de morte em pacientes não tratados).

O HIV é passado (transmitido) de um indivíduo a outro através do sangue, relações sexuais não protegidas e de uma
mãe infectada para seu filho (“rota vertical” de transmissão).
Como no caso do HBV e do HCV, a prevenção da transmissão do HIV através do sangue requer testes laboratoriais
rigorosos do sangue de doadores e serviços de transfusão de sangue de alta qualidade. A transmissão do HIV
através de outras vias pode ser significativamente reduzida evitando-se parceiros múltiplos e sexo desprotegido.
Como no caso da HCV, ainda não há uma vacina segura e eficiente contra o HIV.
Várias drogas conhecidas como anti-retrovirais (contra retrovírus), que interferem nos vários estágios (veja 6g) de
entrada e saída dos vírus da célula ou em sua multiplicação (replicação) no interior das mesmas, têm sido utilizadas
desde 1996. Utilizadas em combinações de duas, três ou mais, de acordo com diretrizes internacionais regularmente
atualizadas por especialistas da área, estas drogas literalmente modificaram a história natural da doença. Tanto a
sobrevida como a qualidade de vida dos pacientes infectados com o HIV melhoraram tremendamente desde que
elas se tornaram disponíveis. Drogas anti-retrovirais também tem sido utilizadas com bastante sucesso para impedir
– em mais de 80% dos casos – a transmissão vertical do vírus, ou seja, da mãe infectada para seu feto e/ ou bebê.
No entanto, da mesma forma que no tratamento do HCV e do HBV, as drogas utilizadas no tratamento do HIV são
extremamente caras. A maioria dos pacientes infectados vive em países pobres onde, apesar dos esforços, estas
drogas são extremamente limitadas, freqüentemente de custo proibitivo. Embora dados publicados até agora

indiquem baixos índices de infecção entre pacientes com talassemia major, as estatísticas provavelmente serão
significativamente mais altas quando dados de mais países estiverem disponíveis.
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Inúmeros outros microorganismos podem ser transmitidos através do sangue. Embora não necessariamente causem
infecções crônicas, eles podem se tornar clinicamente significativos em pacientes com talassemia major ou outras
anemias hemolíticas, principalmente em casos em que o sistema imunológico foi grandemente suprimido, como,
por exemplo, após uma cirurgia de transplante.

Outros vírus
Parvovírus Humano B-19
O Parvovírus Humano B-19 (HPV B-19) é outro vírus que pode ser transmitido através do sangue (embora esta não
seja sua principal via de transmissão). O efeito mais importante deste vírus em pacientes com talassemia ou outras
anemias hemolíticas, como a anemia de células falciformes, é um defeito temporário na produção de glóbulos
vermelhos – conhecido como crise aplástica transitória. A fase aguda da infecção pelo HPV B-19 é caracterizada
por uma queda súbita da hemoglobina e pelo desaparecimento dos precursores dos glóbulos vermelhos, os
reticulócitos. Em geral, quando a infecção é rapidamente diagnosticada, o paciente pode ser tratado com uma
transfusão de sangue total, que geralmente contém anticorpos suficientes para combater o vírus. No entanto,

pacientes imunossuprimidos – ou seja, que passaram por um transplante de medula óssea ou portadores do HIV –
podem desenvolver complicações clínicas mais sérias e algumas vezes crônicas quando infectados por este vírus.
Citomegalovírus Humano
Um vírus que apresenta perigos ainda maiores para pacientes imunossuprimidos é o Citomegalovírus humano
(CMV). Este vírus causa graves infecções em pacientes transplantados e é freqüentemente fatal se não for
rapidamente diagnosticado e tratado. Uma característica importante deste vírus é sua habilidade de se alojar
permanentemente nas células que infecta (principalmente glóbulos brancos), reativando-se de forma imprevisível e
causando graves infecções “secundárias” ou “recorrentes”. É, portanto, importante que pacientes com talassemia
major – principalmente os possíveis candidatos a um transplante de medula óssea ou pacientes que já receberam tal
transplante - recebam sangue filtrado, do qual tenha sido removida a maioria dos glóbulos brancos e seus patógenos
associados, inclusive o CMV.
Malária e Doença de Chagas
A malária e a doença de Chagas pós-transfusão já são conhecidas há mais de 50 anos. O Tripanossoma cruzi e
espécies do plasmodium, agentes causadores da doença de Chagas e da malária, respectivamente, podem
permanecer vivos por pelo menos duas semanas em componentes do sangue refrigerados e mesmo em plasma
congelado.
Devido a sérias preocupações de que o turismo para países endêmicos e o aumento da migração de países não
endêmicos para países endêmicos possam aumentar a transmissão da malária e da doença de Chagas, a Organização
Mundial de Saúde, o Conselho Europeu, as autoridades de saúde dos Estados Unidos e os Serviços Nacionais de
Transfusão de Sangue aderiram conjuntamente a padrões que visam à prevenção da malária e da doença de Chagas
pós-transfusão, inclusive suspendendo e/ ou testando doadores de sangue.

Novos patógenos
Os assim chamados “novos patógenos”, descobertos entre 1995 e 1998, incluem outros vírus da hepatite, diferentes
dos vírus da hepatite B e C – o vírus da hepatite G (HGV ou GBV-C), o SEM-V e o TTVírus. Embora a
transmissão de tais vírus através de transfusões tenha sido bem documentada, o papel dos mesmos no
desenvolvimento de doenças hepáticas ainda não foi esclarecido.

Novas preocupações com patógenos já conhecidos
A doença de Creutzfeld (CJD) e sua nova forma ou variante vCJD (forma humana da encefalite espongiforme
bovina (BSE), uma doença que acomete o gado (mal da vaca louca)), é uma doença mortal que afeta o sistema
nervoso. A doença é causada por um príon, uma partícula protéica, e não por um vírus verdadeiro, e sua estrutura
faz com que seja difícil classificá-la com outros agentes infecciosos (micróbios, bactérias e parasitas). O que se sabe
é que, sob certas condições não bem esclarecidas, o organismo humano transforma a proteína príon em um agente
nocivo associado com uma doença neurológica fatal de evolução lenta. Embora a doença seja conhecida há anos, a
importância do CJD e de sua nova variante ganhou proeminência em meados dos anos 90 – quando exames postmortem identificaram uma profusão de casos, principalmente no Reino Unido, mas também em outros países, em
menor número. Até dezembro de 2001, 113 casos haviam sido identificados no Reino Unido, 4 na França, 1 na
República da Irlanda e 1 em Hong Kong.
Acredita-se que todos os casos da nova variante do CJD documentados até agora sejam casos de pacientes que
ingeriram produtos feitos a partir de animais infectados. A transmissão também foi documentada em pacientes que
receberam hormônios derivados de humanos (hormônios de crescimento), e naqueles que receberam transplantes de
córnea e dura-máter. Também foi relatada a transmissão após neurocirurgias e procedimentos de
eletroencefalografia com instrumentos insuficientemente esterilizados. Não foram relatados casos de infecção via
transfusão sangüínea. No entanto, devido à seriedade da doença e à presença da proteína príon no tecido linfático,
vários países ocidentais – principalmente o Reino Unido – investiram recursos consideráveis em políticas que
visam prevenir sua transmissão através do sangue. Uma das políticas implementadas é a filtragem universal, isto é,
a filtragem de todo o sangue coletado, procedimento através do qual a grande maioria dos glóbulos brancos
(linfócitos) é removida.
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Segurança do sangue
Os esforços internacionais têm se focalizado na prevenção da transmissão de microorganismos infecciosos através
de transfusões. Fatores que contribuem para a segurança do sangue incluem:
(i) estabelecimento de políticas com o objetivo de garantir a doação de sangue de doadores apropriados, de forma
regular, voluntária, não paga.
(ii)Serviços de transfusão de sangue de alta qualidade, incluindo testes laboratoriais obrigatórios do sangue dos
doadores, para HIV, HBV, HCV, sífilis e outros patógenos de prevalência local.
(iii)Estabelecimento de outras medidas de saúde pública, como vacinações e processos de esterilizações.
Ao longo dos últimos anos, países industrializados também passaram a aplicar uma tecnologia especializada de
DNA em laboratório, conhecida como teste de detecção de ácido nucléico (NAT), nos procedimentos de triagem de
sangue, o que resulta em uma redução ainda maior do risco de transmissão de vírus de importância clínica, porém a
um custo muito alto.
Contaminação bacteriana
Além de vírus, outros microorganismos, como bactérias e parasitas, podem viver e se multiplicar no sangue,
infectando pacientes através de transfusões. Na verdade, os índices de contaminação por bactérias são 5 a 250 vezes
maiores que os de contaminação por vírus. Com freqüência, tal contaminação ocorre de formas simples – e pode
ser facilmente evitada. Por exemplo, uma forma comum de contaminação ocorre devido à pouca higiene – quando a
pele do doador de sangue não é apropriadamente desinfetada antes da inserção da agulha. Quando a agulha penetra
na pele, ela remove bactérias da superfície da mesma, carregando-as para o sangue coletado.
Novas abordagens em termos de segurança do sangue
Em uma tentativa de diminuir ainda mais as possibilidades de contaminação por todos os tipos de patógenos, novas
tecnologias foram desenvolvidas com o objetivo de destruir o DNA dos patógenos em uma unidade de sangue
doado. Este método é chamado de inativação de patógenos. É a primeira medida pró-ativa em termos de segurança
do sangue, pois inativa os patógenos mesmo que não se saiba ao certo se eles estão presentes na unidade de sangue,
ou mesmo se eles ainda nem são conhecidos. Pesquisas e estudos clínicos se encontram em estágios avançados e

uma tecnologia está sendo agora aprovada e comercializada na Europa para uso em plaquetas; pretende-se aplicar
esta tecnologia a outros componentes do sangue, inclusive aos glóbulos vermelhos.

Região helicóide

Segurança e disponibilidade de sangue nos países em desenvolvimento
Em muitos países em desenvolvimento, os riscos associados às transfusões de sangue são significativamente
maiores que nos países industrializados. Na maioria dos países em desenvolvimento, a adequação (isto é, a
disponibilidade) do sangue é um problema importante, e a qualidade dos serviços de transfusão de sangue,
incluindo as políticas de seleção de doadores e os programas de vacinação, ainda não correspondem aos padrões
recomendados na Europa e nos Estados Unidos.
Limitações financeiras, existência de outras prioridades e instabilidade política podem retardar o processo de
implementação de altos padrões de segurança do sangue nestes países. De acordo com dados compilados pelo
departamento de segurança de sangue da OMS, 80% da população global vive nos países em desenvolvimento,
porém recebe menos de 40% do suprimento anual total de sangue de todo o mundo, calculado em 75 milhões de
unidades. Calcula-se que somente 16% do suprimento de sangue coletado nos países em desenvolvimento seja
obtido de doadores voluntários, não-remunerados e de baixo risco, e 43% do sangue não é plenamente testado.
Como resultado, acredita-se que infecções pelo HIV, HBV e HCV através de transfusões de sangue ocorram em
muitos países em desenvolvimento – e em alguns destes países, em altas taxas. São necessários esforços mais
organizados por parte de todas as organizações e autoridades internacionais e nacionais de saúde para melhorar a
segurança e a disponibilidade do sangue nestes países.

Resumo do que pode vir a acontecer em casos de talassemia major não tratada

Órgãos que podem ser afetados por
transfusões insuficientes

 Deformidades faciais*
(hipertrofia dos ossos
maxilares superiores)

Órgãos que podem ser afetados por
quelação insuficiente

Glândula pituitária
(afeta o crescimento, órgãos
sexuais, glândulas adrenais,
tireóide)
Glândula tireóide (raro)
Glândulas paratireóides
(hipoparatireoidismo levando à
hipocalcemia)
Coração
(insuficiência cardíaca; é o mais
importante órgão afetado)
Fígado (hepatomegalia)



Hiperesplenismo
(trombocitopenia, etc)
Pâncreas (diabetes; raro)



Sangue
(anemia)

Pigmentação da pele
(descoloração cinza-azulada do
leito das unhas, articulações do
cotovelo, joelho e tornozelo)
Genitais
dificuldades em seu desenvolvimento
ou função





Fraturas
patológicas *

Dor nos ossos e articulações,
osteoporose
(hipoparatireoidismo relacionado)

Fechamento prematuro
da epífise femoral
inferior *

Fonte: poster de Ciba-Geigy)

* Devido à expansão da medula óssea

Regimes terapêuticos – abordagens presentes e futuras

Transplante de medula óssea
O transplante de medula óssea, se bem sucedido, pode oferecer a cura completa para pacientes com talassemia
major. O transplante de medula óssea para a talassemia foi iniciado em 1981 e mais de 1.500 casos foram tratados
até hoje.

O que é um transplante de medula óssea?
A medula óssea é o tecido esponjoso encontrado no interior dos ossos (veja 8a), produtor de todas as células
encontradas no sangue. Na vida adulta, a medula óssea é encontrada nas costelas, esterno, crânio, vértebras e alguns
ossos longos, mas no momento do nascimento é também encontrada em outros ossos. A medula óssea contém as
células-tronco (veja 8b), das quais se derivam os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas.
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O transplante de medula óssea é feito a partir da coleta da medula óssea de um indivíduo sadio (chamado de
doador), a qual será doada a um paciente (chamado de hospedeiro ou receptor). A medula óssea “doente” do
paciente é primeiramente destruída através de medicamentos, ou algumas vezes por radiação, em um processo
conhecido por condicionamento. A medula saudável, geralmente removida do osso do quadril, é então administrada
em forma líquida à corrente sangüínea do paciente, de forma similar a uma transfusão de sangue regular (veja 8c).
Uma vez no sangue do receptor, as células da medula óssea do doador se deslocam até os ossos longos, onde
começam a produzir células sangüíneas saudáveis. Este processo leva em torno de 2 a 3 semanas.
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Quais são os riscos?
Embora este procedimento possa ser extremamente bem sucedido, ele também carrega sérios riscos. Os riscos e
benefícios de cada caso devem ser analisados cuidadosamente antes da realização de um transplante. Para melhores
resultados, a medula óssea deve ser obtida de um irmão ou irmã com total compatibilidade
Entre as complicações podemos destacar infecções e sangramento, que geralmente ocorrem antes que a medula
doadora tenha substituído a medula do receptor. Uma outra complicação é a doença do enxerto contra o hospedeiro
(GVHD), em que a medula doadora reconhece o paciente como “estranho”, causando problemas na pele, intestinos
e fígado, que variam de brandos, sérios ou fatais.

Especialistas relatam que problemas relacionados à talassemia, como sobrecarga de ferro, hepatite crônica,
problemas cardíacos e endócrinos são muito mais facilmente controlados após o transplante de medula, e os órgãos
lesados podem até mesmo curar-se. No entanto, os pacientes devem continuar a ser cuidadosamente monitorados ao
longo de toda a vida. Após o transplante, o ferro em excesso previamente acumulado no corpo dos pacientes precisa
ser removido. Isso pode ser feito através da quelação, ou, mais simplesmente, da remoção de sangue a cada 1-2
semanas. Geralmente, 6ml de sangue por kg de peso corpóreo podem ser removidos via uma veia a cada 14 dias,
aproximadamente.
É importante compreender que o transplante apenas trata a medula óssea. Portanto, pacientes planejando uma
gravidez devem ser lembrados que seus genes permanecem afetados pela talassemia e que os genes afetados serão
passados para seus filhos.
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Como os riscos podem ser minimizados?
a) Escolha do doador. A forma mais importante de manter baixos os riscos é conseguir uma compatibilidade exata
entre o tipo tissular do paciente e o do doador. O doador ideal – aquele de HLA absolutamente idêntico ao HLA do
receptor – é um irmão gêmeo. O segundo doador mais compatível é um irmão/ã cujo HLA tenha as características
mais próximas possíveis
do HLA de seu irmão/ irmã receptor/a.
Há uma chance em 4 (25%) de que o receptor tenha um irmão ou irmã com HLA idêntico (compatível). É muito
difícil encontrar um doador compatível fora da família.
Os genes que determinam o tipo tissular humano são denominados genes HLA (iniciais de Human Lymphocyte
Antigen, em inglês, ou Antígeno Leucocitário Humano), e se referem aos tipos tissulares expressos nos glóbulos
brancos. Entre estes antígenos, os HLA-A, HLA-B, HLA-C e HLA-D desempenham o papel mais importante em
termos de compatibilidade para o transplante de medula. Há 59 antígenos no sítio HLA-A, 118 no HLA-B, 36 no
HLA-C e 137 no HLA-DR. O sistema como um todo possui inúmeros outros loci HLA e mais de 500 genes,
produzindo muitos milhares de milhões de combinações possíveis em uma determinada população.
No entanto, como estes genes são ligados e herdados em blocos , irmãos e irmãs herdam um dos dois blocos de
cada progenitor, e há 25% de chance de que os blocos sejam iguais. A chance global de ter pelo menos um irmão ou
irmã que seja compatível, porém que não apresente também a talassemia major, depende do tamanho da família.

Em média, somente em torno de 30% dos pacientes que desejam se submeter ao transplante de medula óssea
encontram um doador aparentado com HLA compatível.
As dificuldades para encontrar uma medula compatível de doadores não-aparentados (fora da família) são, como se
pode imaginar, ainda maiores. Cálculos teóricos sugerem que o perfil HLA de qualquer indivíduo difere de outro
indivíduo não-aparentado por um fator de 1 em um bilhão. É importante assegurar uma compatibilidade máxima
entre a medula do receptor e a do doador, pois as chances de sucesso são significativamente reduzidas quando a
compatibilidade é insatisfatória. Portanto, somente após tentar encontrar um doador compatível entre os parentes de
primeiro grau e se esgotar a possibilidade de outros membros mais próximos da família, começa-se a busca por um
doador não–aparentado. Além disso, o doador precisa ter pelo menos três anos de idade, para que a função de sua
medula óssea já tenha maturado.
Ao longo dos últimos anos, esforços têm se concentrado na melhoria das técnicas de compatibilidade, para tornar
possíveis os transplantes entre doadores não-aparentados compatíveis e receptores, e desta forma ter à disposição
um maior número de possíveis doadores. Bancos de dados têm sido criados compilando as características tissulares,
nome e endereço de doadores potenciais de todo o mundo que se apresentam voluntariamente para serem testados.
Assim que um receptor com compatibilidade aceitável é encontrado, o doador é informado e o transplante é
realizado. A idéia de criar cadastros de doadores não-aparentados surgiu pela primeira vez em 1987; hoje há em
torno de 3.5 milhões de doadores potenciais listados, principalmente em bancos de dados dos EUA e Europa. No
entanto, embora alguns estudos sobre doadores não-aparentados já tenham sido feitos, são necessárias mais
pesquisas para redução dos riscos envolvidos, que são consideravelmente mais elevados que no caso de irmãos
compatíveis.
b) Escolha do receptor (paciente). Alguns pacientes apresentam maior risco em relação aos transplantes. Vários
fatores de risco já foram identificados:
•
•
•

fígado aumentado – mais de 2 cm
lesão hepática – fibrose ou tecido cicatricial no fígado
controle insatisfatório da sobrecarga de ferro

Com base nestes fatores, os pacientes são classificados em três categorias, cada uma com diferente taxa de sucesso.
Pacientes de classe I apresentam somente um dos fatores de risco, enquanto pacientes classe III apresentam todos os
três fatores.
Um outro fator de risco independente é a idade do paciente; resultados em pacientes de mais de 16 anos de idade
são significativamente piores que em pacientes mais jovens (veja tabela abaixo).
Crianças (até 16 anos)
Classe I
Classe II
Classe III
Adultos (17-22 anos)

Número

Sobrevida %

Livres de eventos %

121
272
125
70

95
85
78
70

90
81
59
66

(Pesaro Experience 1995)

Idealmente, um paciente que se submeterá a um transplante de medula óssea deve ter menos de 16 anos de idade,
um fígado saudável, baixa sobrecarga de ferro e um irmão ou irmã de HLA idêntico. De acordo com o indicado na
tabela acima, as taxas de sobrevida são menores em pacientes transplantados com mais de 16 anos de idade.

Outras abordagens para o transplante de medula óssea - sem doadores idênticos
(aparentados)
Os médicos vêm trabalhando para melhorar as taxas de sucesso e diminuir os riscos de complicações associadas a
transplantes com doadores não-aparentados compatíveis, membros da família compatíveis (não irmãos), e pais não
compatíveis. Um dos aspectos abordados é a modificação do tratamento (condicionamento) para reduzir os riscos

do procedimento. No entanto, os resultados são bastante variáveis e os riscos e benefícios devem ser considerados
caso a caso (veja tabela abaixo).
Resultados de transplantes de medula óssea de doadores alternativos na talassemia
• 29 pacientes com talassemia major, idade de 1.1 a 33 anos (média de 6 anos)
¾
6 parentes de HLA idênticos
¾
2 parentes não-compatíveis
¾
13 irmãos não-compatíveis
¾
8 pais não-compatíveis
• Rejeição / falha
55%
GVHD (doença do enxerto
contra o hospedeiro) aguda I-IV
47%
• GVHD crônica
38%
• Sobrevida (acompanhamento por 7.5 anos)
• Mortalidade pelo transplante
34%

(não relacionada à falta de compatibilidade)

65%
(21% livres de eventos)
(50% GVHD, 30% infecção)

(Gorier et al. Pesaro BMT 2000)

Conclusão
O transplante de medula óssea a partir de um irmão plenamente compatível oferece altas chances de cura, com um
risco de 5% de mortalidade relacionada ao procedimento em pacientes bem selecionados. Estudos com o objetivo
de reduzir ainda mais os riscos dos transplantes continuam, inclusive visando melhorar o resultado de transplantes a
partir de doadores não plenamente compatíveis.

Transplante de sangue do cordão umbilical
Em outra técnica de transplante disponível, são examinadas as características do HLA do feto de uma mãe que
possui outra criança afetada. Se o HLA do feto for compatível com o do outro filho, o sangue do cordão umbilical
(sangue que permanece na placenta e no cordão umbilical após o nascimento de um bebê, rico em células-tronco
responsáveis pela produção de glóbulos vermelhos) pode ser transplantado para a criança doente, ao invés da
medula óssea. No entanto, uma limitação importante desta técnica é que o sangue do cordão umbilical do doador
deve conter uma quantidade mínima de células nucleadas (>1x107) por kg de peso corpóreo do receptor. Além
disso, da mesma forma que com o transplante de medula óssea, o fígado, rins, coração e pulmões do receptor devem
estar funcionando adequadamente.
O primeiro transplante bem sucedido de células do cordão umbilical foi realizado há mais de dez anos. Desde então,
500 transplantes deste tipo foram realizados em todo o mundo. Esta técnica também tem sido bem sucedida na cura
de alguns pacientes com talassemia major. No entanto, mais pesquisas são necessárias para melhorar as taxas de
sucesso.
Transplante de sangue do cordão umbilical na Talassemia
Número de crianças
Transplantadas
10
Vivas
10
Curadas
4
Recorrência da talassemia
4
(Rocha et al 1998, Eurocord)
Possíveis vantagens deste tipo de transplante são:
• O sangue do cordão umbilical se encontra relativamente livre de microorganismos infecciosos

•
•

Há um menor risco de aparecimento da doença do enxerto contra o hospedeiro (GVHD) porque os linfócitosT que causam a GVHD não são completamente funcionais no momento do nascimento (isso ainda precisa ser
confirmado no caso de pacientes talassêmicos)
Menores graus de compatibilidade com o HLA são requeridos, em comparação com o transplante de medula
óssea convencional.

Até agora os resultados são em número insuficiente para dizer se estas possíveis vantagens podem ser alcançadas
com melhores resultados.
Trabalhos vêm sendo conduzidos para estabelecimento de uma rede de centros de armazenamento de sangue do
cordão umbilical, similar ao sistema atual de bancos de sangue de voluntários. Com tratamento apropriado, o
sangue do cordão umbilical pode ser armazenado a 19ºC por 20 anos. O maior banco de sangue do cordão umbilical
existente é o New York Blood Center, com mais de 7.0000 amostras coletadas e o maior número de casos de
transplantes realizados. O custo atual para obter e transplantar sangue do cordão umbilical a partir do banco de
sangue do New York Blood Center é de US$28.000,00. Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Bélgica, Holanda e
Espanha também implementaram serviços de banco de sangue do cordão umbilical.

Outras abordagens para o tratamento

Indutores da hemoglobina fetal
Cientistas estão continuamente explorando novas formas de cura para a talassemia – preferivelmente meios nãoinvasivos e que apresentem riscos e custos menores que os métodos atuais. A maioria das novas abordagens se
concentra na redução do desequilíbrio entre as cadeias de globina. Foram identificadas várias drogas capazes de
aumentar a produção de outros tipos de cadeias, como as cadeias y, as quais, quando ligadas às cadeias α, formam
hemoglobina fetal HbF (α2 y2), reduzindo desta forma o número de cadeias α livres. As seguintes drogas suprimem
a atividade da medula óssea e estimulam a produção de cadeias y: 5-azacitidina, citosina arabinosida, hidroxiuréia,
eritropoietina e derivados do ácido butírico. Tanto a 5-azacitidina como a citosina arabinosida demonstraram efeitos
tóxicos em pacientes com talassemia, e os estudos com estas drogas foram descontinuados desde então, embora
novos derivados menos tóxicos estejam sendo investigados. Um certo êxito foi obtido com a hidroxiuréia e a
eritropoietina, embora até agora com resultados melhores em pacientes com talassemia intermedia que naqueles
com talassemia major.
O papel desempenhado pelos derivados do ácido butírico na estimulação da síntese das cadeias y ainda não é
plenamente compreendido. No entanto, o mais efetivo dos butiratos é o butirato-arginina, administrado por infusão
endovenosa. Alguns pacientes respondem melhor que outros a este tratamento, por razões que, repetindo, ainda não
são plenamente compreendidas. Melhores resultados talvez possam ser obtidos futuramente com base em uma
combinação de butirato-arginina e hidroxiuréia ou butirato-arginina e eritropoietina, ou de todas as três drogas
juntas.
No caso da talassemia major, o objetivo da utilização destas drogas é prolongar o intervalo entre as transfusões de
sangue, enquanto na talassemia intermedia o objetivo é evitar ou retardar a necessidade da terapia de transfusão e
reduzir as dores ósseas associadas com a expansão da medula óssea.

Terapia gênica
A cura final para a talassemia major requer a transferência de genes saudáveis para as células-tronco da medula
óssea – uma abordagem denominada terapia gênica. Ao longo dos últimos dez anos, tremendos progressos foram
alcançados no desenvolvimento de sistemas biológicos capazes de levar um gene saudável às células-tronco de
pacientes. Nos últimos anos, microorganismos virais (retrovírus) foram utilizados com resultados promissores. No
entanto, um problema importantes destes métodos é como garantir que as cadeias α produzidas como resultado do
gene saudável introduzido sejam de quantidade e qualidade suficientemente altas a longo prazo.

Além disso, existem preocupações quanto à segurança da introdução de vírus e possíveis interferências com outros
genes.

Diagnóstico pré-implante com compatibilidade HLA
Nos últimos anos, as pesquisas têm se focalizado em uma técnica conhecida como diagnóstico genético préimplante, ou PGD, no qual se busca um óvulo fertilizado livre da talassemia, com HLA idêntico ao HLA de uma
criança afetada, e se implanta este óvulo no útero de uma mulher. O novo bebê será capaz, então, de oferecer a seu
irmão doente o tipo exato de células necessárias para o transplante de medula. Tais métodos, embora gerem
importantes debates éticos, oferecem novas esperanças de cura. São métodos extremamente custosos e demandam
alta tecnologia; no entanto, rápidos avanços levam a crer que esta técnica pode estar mais amplamente disponível
em um futuro próximo.

Informações adicionais

Sobrevida e qualidade de vida
Melhorias dramáticas em termos do controle clínico da talassemia major ao longo dos últimos 10 a 20 anos levaram
a um grande aumento da sobrevida e da qualidade de vida dos pacientes que têm acesso ou podem pagar pelo
tratamento recomendado e o seguem da forma apropriada. No entanto, mesmo em países onde há cuidados clínicos
apropriados disponíveis, as complicações relacionadas ao ferro continuam sendo a principal causa de morte em
pacientes com talassemia.
Tanto nos países industrializados como nos países em desenvolvimento, a adesão à terapia de quelação com a
desferrioxamina é um fator determinante para a sobrevida do paciente. Mas, enquanto em países em
desenvolvimento o problema enfrentado pela maioria dos pacientes é o acesso e/ ou o custo da desferrioxamina, nos
países desenvolvidos, onde o medicamento se encontra facilmente disponível, o problema é fazer com que os
pacientes sigam o difícil e doloroso programa de tratamento e utilizem a desferrioxamina com a maior freqüência
possível.
Pesquisas publicadas em 1990 por A. Piga e colaboradores indicam que as taxas de sobrevida são mais altas quando
os pacientes recebem mais de 250 infusões de DFO por ano, e que quanto menor o número de infusões de DFO,
menor a sobrevida do paciente. Como a adesão à terapia de quelação é extremamente importante, a equipe médica,
os pais e as famílias desempenham um papel importante em termos de apoio e estímulo aos pacientes.
Autor

Ano

Número de
pacientes

Sobrevida em pacientes hiper-transfundidos e quelados
com desferrioxamina

Model e
colaboradores

1982

92

25% aos 25 anos para pacientes do Reino Unido nascidos
após 1963 e tratados tanto em unidades especializadas
como não especializadas: melhor sobrevida entre aqueles
que receberam uma dose média de DFO >4g/ semana.

Zurlo e
colaboradores

1989

1087

84,2% aos 15 anos para nascidos entre 1965 e 1969 e
96,9% aos 15 anos para nascidos entre 1970 e 74;
pacientes tratados em 7 centros especializados.

Brittenham e
colaboradores

1994

59

100% aos 25 anos para pacientes bem quelados e 32% aos
25 anos para pacientes com quelação insatisfatória
nascidos entre 1963 e 1967; acompanhamento periódico
feito por especialistas em um único centro.

Olivieri e
colaboradores

1994

97

91% para o grupo de melhor quelação e 18% para o grupo
de pior quelação após 15 anos de terapia: pacientes
tratados em 3 unidades especializadas.

Giardina e
colaboradores

1996

88

Sobrevida média de 29 anos para pacientes nascidos após
1963 e tratados em um único centro especializado.

Piga e colaboradores 1996

257

66% aos 25 anos para pacientes nascidos entre 1958 e
1993 e tratados em um único centro especializado.

Borgna-Pignatti
e colaboradores

1998

1146

82% aos 25 anos para pacientes nascidos entre 1970 e
1974 e tratados em 7 centros especializados.

Model e
colaboradores

2000

796

Mortalidade de 50% antes dos 35 anos de idade entre
pacientes do Reino Unido nascidos após 1963 e tratados
tanto em unidades especializadas como não especializadas.

Davis e
colaboradores

2001a

103

78% aos 40 anos para todo o grupo de pacientes nascidos
entre 1957 e 1997 e 100% aos 25 anos em pacientes
nascidos após 1974; pacientes tratados em uma única
unidade especializada no Reino Unido.

(“Advances in experimental medicine and Biology” (Avanços em medicina experimental e Biologia); volume 509, p.125)

A tabela acima mostra o resultado da maioria dos estudos realizados sobre sobrevida na talassemia major ao longo
dos últimos 20 anos. Estes dados indicam que indivíduos com talassemia major que recebem tratamento adequado
desde cedo, principalmente os nascidos após 1974 (quando começaram a surgir novos conhecimentos sobre uma
melhor utilização da desferrioxamina), que continuam em tratamento e apresentam boa adesão ao mesmo,
apresentam boas chances de longa sobrevida com boa qualidade de vida. Um fator chave na melhoria dos serviços e
da qualidade de vida dos pacientes com talassemia major em muitos países foi o estabelecimento de um centro
médico exclusivo de referência, onde os pacientes podem receber tratamento de melhor qualidade. Infelizmente, no
entanto, muito ainda deve ser feito em vários países em desenvolvimento para elevar os padrões de atendimento
clínico a pacientes com talassemia.
Outros aspectos de possível relevância para os pacientes e/ ou seus pais dizem respeito a casamento, família,
nutrição e atividades físicas.
Dieta e Talassemia
Em geral, pacientes com talassemia não precisam seguir uma dieta especial. Os pacientes devem, no entanto, evitar
alimentos ricos em ferro. Ë também aconselhável evitar bebidas alcoólicas, ou consumi-las com moderação, pois o
fígado fica particularmente vulnerável na talassemia – tanto devido aos altos níveis de ferro que armazena quanto
devido à possibilidade de que os pacientes tenham sido expostos à hepatite (leia mais na seção especial sobre
nutrição).
Esportes e talassemia
Pacientes talassêmicos podem praticar a maioria dos esportes – a freqüência e o tipo dos mesmos depende da
condição clínica do paciente, que deve buscar aconselhamento médico.
Férias e Talassemia
A TIF elaborou uma lista de especialistas e centros médicos em todo o mundo (disponíveis em seu website) que
oferecem tratamento a pacientes com talassemia major. Antes de viajar, os pacientes devem localizar o centro
médico mais próximo de seu destino, inclusive, se possível, entrando previamente em contato com os médicos
responsáveis pelo atendimento local. O paciente também deve receber todas as vacinas necessárias (sempre após
consultar seu médico) antes de visitar outros países, informando-se sobre quaisquer infecções específicas
prevalentes na região que planeja visitar (veja a seção “Conselhos para viagens” publicada no website da OMS).
Todos os medicamentos requeridos pelo programa de tratamento do paciente, inclusive antibióticos e material
estéril, devem ser cuidadosamente embalados e carregados pelo paciente em sua bagagem de mão.

Pacientes que planejam visitar áreas muito montanhosas devem estar com níveis normais de hemoglobina e planejar
um certo período de tempo para aclimatação a altas altitudes. Os pacientes devem se limitar a alturas inferiores a
3.300 metros, ou então receber uma transfusão de sangue imediatamente antes de viajar para locais em altas
altitudes. Não há outras restrições, além das descritas acima, em relação a viagens feitas pelos pacientes.
Casamento e família
Um paciente com talassemia major pode, com certeza, se casar e ter filhos. A saúde de seus filhos dependerá do
estado de seu parceiro – isto é, se ele é saudável, portador do traço talassêmico ou também apresenta a talassemia.
Se um paciente se casa com outro paciente talassêmico, todas os filhos serão afetados pela talassemia. Se um
paciente se casa com um portador da β-talassemia, 50% dos filhos serão afetados e 50% serão portadores. Por outro
lado, se um paciente se casa com um indivíduo saudável, não-portador, todas os filhos (100%) serão somente
portadores da doença.
Resumindo, pacientes que seguem os programas de tratamento recomendados podem levar uma vida quase
perfeitamente normal e feliz. No Chipre, por exemplo, 83% dos pacientes talassêmicos concluíram o ensino
secundário e 25% concluíram cursos universitários. Vinte e dois por cento (22%) dos pacientes se casaram e 73%
destes têm filhos – alguns tem até 3 ou 4 filhos. Setenta e nove por cento (79%) dos pacientes de Chipre trabalham
– em serviços manuais, agricultura, como secretárias, professores e como enfermeiros, médicos ou paramédicos.

(Foto de um paciente tirada com sua permissão)

(foto tirada com permissão)

(foto de uma paciente com seu bebê saudável, tirada com sua permissão)

Epidemiologia e prevenção da talassemia
Epidemiologia
Acreditava-se inicialmente que a talassemia era uma doença limitada à região do mar Mediterrâneo; no entanto,
hoje se sabe que ela se encontra difundida por muitas partes do mundo. A talassemia foi identificada em todo o sul
da Europa, de Portugal à Espanha, Itália e Grécia, bem como em uma série de países da Europa Central e partes da
extinta União Soviética. A talassemia também afeta o Oriente Médio, e chega até o Irã, Paquistão, Índia,
Bangladesh, Tailândia, Malásia, Indonésia e sul da China, afetando também países ao longo da costa norte da
África e na América do Sul.
A talassemia é especialmente prevalente em áreas onde a malária é ou foi endêmica (veja 12a). O parasita da
malária é um agente infeccioso carregado pelo mosquito anófeles, e penetra no corpo humano através da picada do
mesmo, atacando os glóbulos vermelhos e provocando doenças (veja 12b). Acredita-se que, nas regiões onde a
malária era endêmica, alguns seres humanos passaram por uma pequena alteração genética, que lhes proporcionou
vantagens em relação aos que não o fizeram. Estas vantagens são explicadas pelo fato que mudanças importantes
ocorriam nos glóbulos vermelhos após tal alteração e não permitiam que o parasita se multiplicasse e sobrevivesse.
Esta alteração genética levou à β-talassemia minor, ou traço β-talassêmico.

12 a Países afetados pela malária antes do estabelecimento de programas de controle
12 b parasitas da Malária (trofozoítos do P. falciparum em glóbulos vermelhos)

Acredita-se que, da mesma forma que na α-talassemia e na anemia falciforme, os portadores do traço β-talassêmico
são mais capazes de sobreviver à malária que indivíduos saudáveis; conseqüentemente, o número de portadores
aumentou significativamente ao longo dos anos em regiões endêmicas da malária, pois um grande número de
indivíduos saudáveis morreu como resultado de graves infecções pela mesma. Embora os programas de erradicação
nos últimos anos tenham levado a uma grande queda na incidência da malária em muitas partes do mundo, a
talassemia e outros distúrbios da hemoglobina continuam a constituir um desafio considerável.
Migrações populacionais e casamentos entre diferentes grupos étnicos introduziram a talassemia em quase todas as
partes do mundo, inclusive no norte da Europa, onde ela não existia previamente e onde está se tornando agora um
grande problema de saúde pública.
Fontes confiáveis calculam que em torno de 15% da população global – 80 a 90 milhões de pessoas – são
portadores da β-talassemia, com aproximadamente 60.000 nascimentos de crianças afetadas por ano, a grande
maioria nos países em desenvolvimento; no entanto, é certo que estes números são subestimados: ainda há poucos
dados precisos disponíveis sobre a proporção dos portadores (freqüências do gene) em muitos grupos
populacionais, principalmente em áreas do globo onde se sabe ou se imagina que o número de casos seja grande. De
acordo com registros da TIF, no entanto, somente em torno de 200.000 pacientes com talassemia major em todo o
mundo estão vivos e tem seu tratamento registrado, escondendo uma amarga realidade: a maioria das crianças
afetadas, nascidas em países em desenvolvimento, morre sem diagnóstico ou mal-diagnosticadas, recebem
tratamento aquém do desejado, ou nem mesmo são tratadas.
O mapa (veja 12c) indica os países afetados pela β-talassemia. A talassemia e outros graves distúrbios da
hemoglobina, como a anemia falciforme e a HbE-ß-talassemia, acometem aproximadamente 5% da população
mundial.

12 c (Fonte: “Guidelines for the Clinical management of Thalassaemia” (Protocolo para
pacientes com talassemia), publicado pela TIF

Prevenção
A talassemia é uma doença que pode ser prevenida – fato bem demonstrado por países como Itália, Grécia e Chipre,
que estão entre os primeiros a estabelecer programas nacionais bem sucedidos e obtiveram uma redução
significativa do número de nascimentos de crianças afetadas, em alguns casos chegando quase a zero. Em
comparação, no Reino Unido, onde programas de prevenção de qualidade estão disponíveis a algum tempo, a taxa
de nascimentos de crianças afetadas caiu somente 50%, pois não houve políticas nacionais voltadas para a
prevenção (veja 12d).

12 d

% esperada de nascidos
com talassemia major

Reino
Unido

Itália

Grécia

Chipre

Aspectos-chave dos programas de prevenção de maior sucesso hoje formam a base dos programas em outros países
afetados. Estes são:
•
•
•
•

Reforçar a vontade e o compromisso do governo
Estabelecer campanhas fortes de educação para a saúde, aumentando
a conscientização do público e dos profissionais de saúde.
Estabelecer laboratórios de qualidade para:
triagem e
diagnóstico pré-natal e
Promover serviços genéticos e obstétricos

A importância da prevenção
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o custo anual de um programa de prevenção em nível nacional,
na maioria dos países, é aproximadamente igual ao custo do tratamento anual de todos os pacientes nascidos em um
ano. Os custos anuais de prevenção são, no entanto, constantes, enquanto os custos anuais de tratamento aumentam
a cada ano (veja fig.A), de forma que o custo-benefício de um programa de prevenção melhora continuamente após
sua implementação. As projeções dos custos de tratamento da Organização Mundial de Saúde mostram que, sem
programas de prevenção para limitar o número de nascimentos de crianças afetadas, a maioria dos países não será
capaz de arcar com os custos do tratamento ideal para todos os pacientes talassêmicos. Um programa efetivo de
prevenção, portanto, é essencial para que os custos de tratamento dos pacientes já existentes possam ser atendidos.

Figura A . Custos cumulativos anuais de tratamento considerando o nascimento
de 1 paciente talassêmico a cada ano

Quelação de ferro ótima
Em mil
US dólares

Quelação de ferro inadequada

Sem quelação de ferro

Anos desde o início do programa

(OMS, HGN, WG/ jan 2000)

Como a talassemia é herdada
Como foi descrito no capítulo 1, o traço da β-talassemia é passado de pais para filhos através de um padrão de
herança autossômico recessivo. Quando uma criança é concebida, ela herda um gene de ß-globina do pai e um da
mãe. Quando ambos os pais carregam genes de ß-globina normais ou “saudáveis”, a criança herda dois genes de ßglobina normais, de acordo com a figura mostrada.

crianças saudáveis

Ambos os pais carregam genes de
ß- globina normais ou “saudáveis”

Quando um dos pais carrega um gene de ß-globina afetado – ou seja, quando ele/ ela é um portador da β-talassemia
– e o outro carrega um gene de ß-globina normal saudável, cada um dos filhos apresentará uma chance em dois, ou
50% de chance, de herdar o gene talassêmico afetado do pai portador, como mostrado na figura. Estas crianças são
conhecidas como:

50% saudáveis

Um dos pais carrega um gene de

(i) portadoras
do traço
de ß-talassemia ou 50% apresentam o traço de
ß-globina
afetado
(ii) indivíduos
heterozigotos
(ele/ ela é um
portador dapara a β-talassemia ou ß- talassemia
(iii) indivíduos
com β-talassemia minor.
ß- talassemia)

Portadores do traço talassêmico

Portadores do traço talassêmico não possuem uma doença. Não apresentam nenhum sintoma físico ou mental e não
requerem tratamento médico ou dieta especial. Sua condição não se transforma em uma doença séria ao longo do
tempo – na verdade, a maioria dos portadores nem mesmo sabe disso a não ser depois de exames específicos. No
entanto, alguns portadores podem apresentar anemia branda, que pode ser diagnosticada erroneamente como
anemia por deficiência de ferro. Exames laboratoriais podem facilmente estabelecer a diferença entre os dois tipos
de anemia. Mulheres grávidas portadoras podem apresentar anemia moderada, tratada com a prescrição de
suplementos de ferro durante a gravidez.

Porque é importante saber se você é um portador
Embora o fato de ser um portador do traço talassêmico não ocasionar nenhum efeito desfavorável sobre a saúde, se
um portador tiver um filho com outro portador, em 25% dos casos (uma chance em quatro) esta criança apresentará
a talassemia major.
Como a figura acima indica, quando ambos os pais são portadores, em 25% dos casos para cada gravidez (uma
chance em quatro) a criança gerada será afetada pela talassemia major, em 50% dos casos (uma chance em duas) a
criança apresentará o traço talassêmico e em 25% dos casos (uma chance em quatro) a criança não será afetada.

25% com talassemia
25% saudáveis

Ambos os pais carregam o traço
ß- talassêmico

50% com o traço
ß- talassêmico

Outras “hemoglobinas anormais” e distúrbios relacionados à hemoglobina
Vários outros tipos de hemoglobina adulta foram identificados, diferindo tanto em estrutura como em apresentação
clínica. Estas hemoglobinas anormais são conhecidas como variantes estruturais da hemoglobina e os tipos
principais são: hemoglobina S (HbS), Hemoglobina E (HbE), Hemoglobina C (HBC), Hemoglobina D (HbD) e
hemoglobina Lepore (Hb Lepore). Elas são herdadas exatamente da mesma maneira descrita para a β-talassemia.
No entanto, somente os indivíduos que herdam a Hb Lepore e a HbS de ambos os pais apresentam condições
clínicas significativas; a Hb Lepore gera uma condição intermediária entre a β-talassemia intermedia e a major, e a
HbS causa a anemia falciforme - uma hemoglobinopatia grave, diferente da β-talassemia major tanto em
apresentação clínica como em termos de tratamento. Nenhuma doença está associada ao traço das outras
hemoglobinas anormais (HbC, HbD ou HbE) herdado de ambos os pais. No entanto, estas variantes da
hemoglobina podem se combinar com o traço β-talassêmico para produzir outros distúrbios sanguíneos
relacionados, clinicamente significativos.

β-talassemia/ HbE
A HbE é uma das hemoglobinas anormais mais comuns, principalmente entre pessoas de origem sul-asiática, como
cambojanos, vietnamitas e tailandeses.

Se um dos pais carrega o traço β-talassêmico e o outro carrega o traço HbE, em 25% dos casos para cada gravidez a
criança nascerá com a β-talassemia/ HbE.
A β-talassemia/ HbE é uma anemia moderadamente grave, cujos sintomas são geralmente similares aos vistos na
β-talassemia intermedia, porém podendo ser tão graves como os vistos na talassemia major. A apresentação clínica
e o tratamento médico da β-talassemia/ HbE são descritos neste livro.
25% com a
ß- talassemia/ HbE

Um dos pais carrega o traço
da ß- talassemia e o outro carrega
o traço da HbE

25% com o traço
da HbE

25% com o traço
ß- talassêmico

25% saudáveis

Hb Lepore/ β-talassemia
Uma combinação da Hb Lepore com a β-talassemia resulta em uma condição clínica muito grave, que se parece
com a β-talassemia major e é herdada da mesma forma descrita acima para a β-talassemia/ HbE.
25% com a
ß- talassemia/ HbS

Um dos pais carrega o traço
da ß- talassemia e o outro carrega
o traço da HbS

25% com o traço
da HbS

25% com o traço
ß- talassêmico

25% saudáveis

β-talassemia/ HbS
Se um dos pais carrega o traço ß-talassêmico e o outro carrega o traço HbS, em 25% dos casos para cada gravidez a
criança nascerá com a ß-talassemia/ HbS.
A HbS é comumente encontrada em indivíduos de origem africana ou mediterrânea. A gravidade da patologia βtalassemia/ HbS varia de acordo com a quantidade de ß-globina produzida pelo gene β. Quando nenhuma ß-globina
é produzida por este gene, a condição é quase idêntica à anemia falciforme. Quando uma certa quantidade de ßglobina é produzida, a condição pode ser menos grave. As informações disponíveis neste livro não se aplicam a esta
doença. Mais informações podem ser encontradas em websites da OMS.
Outras combinações de variantes da hemoglobina podem ser herdadas, como a δß/ Hb Lepore e a HbO Arab/β,
ambas semelhantes à talassemia intermedia, e a HbS/ HbC, HbS/HbD Punjab e a HbS/ HbO Arab, as quais se
assemelham à anemia falciforme, com graus variados de gravidade.

α-talassemia

Genes de alfa-globina normais
cromossomos 16

genes da alfatalassemia minor
no mesmo
cromossomo

genes da alfatalassemia
minor em
cromossomos

Portador silencioso

A α-talassemia é muito diferente da β-talassemia; as informações disponíveis neste livro não se aplicam a
indivíduos que possuem a α-talassemia. Mais informações a respeito da mesma se encontram disponíveis no
website da OMS. No entanto, algumas informações básicas sobre sua epidemiologia e formas de herança são
descritas a seguir.
Há mais de 260 milhões de portadores da α-talassemia no mundo, com maior incidência na Índia, sul da África e
Ásia e, em menor extensão, na região mediterrânea; ela é muito rara no norte da Europa.
Diferentemente da β-globina, a α-globina é formada por quatro genes, dois em cada braço do cromossomo 16.
Os traços da α-talassemia se combinam de diferentes maneiras, causando distúrbios sanguíneos que variam de
brandos a graves.
A síndrome da hidrópsia fetal por Hb de Bart (veja ii) é a forma mais grave da α-talassemia, definida como a forma
homozigótica da αo-talassemia: nenhum dos quatro genes da globina funciona e nenhuma cadeia α é produzida. Esta
condição causa anemia grave levando à morte do feto.
Embora com amplas variações em termos de apresentação clínica, indivíduos com a doença da HbH (veja iii) são,
na maioria dos casos, saudáveis.
A única forma grave da doença da HbH é a hidrópsia fetal por HbH, uma doença bastante rara.

GENETOGRAMAS i, ii, iii
A importância da α-talassemia no curso clínico da β-talassemia
A presença do traço α-talassêmico é importante em pacientes com ß-talassemia homozigótica, pois ele pode reduzir
o desequilíbrio entre as cadeias α e β, tendo como resultado uma forma clínica mais branda da β-talassemia.

Descobrindo se você é um portador
Aconselhamento genético
Na maioria dos casos, exames laboratoriais simples podem identificar se uma pessoa carrega o traço talassêmico.
No entanto, antes que qualquer exame laboratorial seja realizado, é importante que os indivíduos recebam
aconselhamento genético sempre que possível, com informações, conselhos e orientações sobre o motivo do exame
e sobre o significado de seus resultados. O fornecimento destas informações deve ter como base um bom programa
de educação para a saúde. Um consultor genético deve ser especialmente treinado e capaz de discutir importantes
aspectos de prevenção e da própria doença, como:




Onde realizar o exame
Como interpretar os resultados do exame
O que significa ser um portador, e opções disponíveis para dois portadores que planejam ter um filho, ou
já engravidaram – isto é, casais de risco.




A natureza e o tratamento da talassemia major ou de qualquer outro distúrbio ou doença genética da
hemoglobina.
O consultor deve fornecer informações a indivíduos e casais, permitindo que estes tomem suas próprias
decisões. No entanto, os conselhos oferecidos pelo consultor e a decisão tomada pelos casais de risco são
freqüentemente influenciados por crenças religiosas e culturais. A publicação da TIF “Prevention of
Thalassaemias and other Haemoglobin disorders" (Prevenção da talassemia e outros distúrbios da
hemoglobina), volume 1, oferece ao leitor mais informações especializadas sobre este tema.

Exames laboratoriais para determinar se um indivíduo é portador do traço da β-talassemia
Os exames laboratoriais para a talassemia incluem um exame de sangue de rotina, conhecido como Exame de
Sangue Completo, que mede o nível da hemoglobina e outros parâmetros denominados Volume Corpuscular Médio
(VCM) e Hemoglobina Corpuscular Média (HCM), relacionados ao número e volume dos glóbulos vermelhos,. Por
exemplo, em adultos, um VCM menor que 75 pode ser indicativo de um portador (ou então indicar deficiência de
ferro – um segundo exame estabelece qual é o caso). Os níveis VCM costumam ser mais baixos em crianças e
variar de acordo com a idade. Os glóbulos vermelhos são também examinados ao microscópio para exame de seu
tamanho e forma. Os glóbulos vermelhos de um portador de talassemia apresentam uma coloração vermelha mais
pálida e formatos variados (poiquilocitose) (veja 12f) quando comparados a glóbulos vermelhos normais, de cor
vermelha mais escura e formato arredondado e côncavo (veja 12e).
Valores hematológicos comumente encontrados em não-portadores (normais) e
portadores da β-talassemia minor (traço)
Não-portador (normal)

Portador da β-talassemia

Hb:

Hb:

13.5 g/dl

14.2 g/dl

HCT:

42%

HCT:

42.5 %

VCM:

88.8 FL

VCM:

61.2 FL

HCM:

28.5 pg

HCM:

20.5 pg

CHCM

32.1 g/dl

CHCM

33.4 g/dl

RDW -CV:

13. 1%

RDW -CV:
A2:

15.9 %
5.3%

Formas do traço β-talassêmico
Anemia
“Clássica”

0-+

Microcitose
VCM<75fl
+

HbA2

HbF

>3.5%

1-5%

βδ

0-+

+

<3.5%

5-10%

Lepore

0-+

+

<3.5%

1-5%

Portador
silencioso

0

0

<3.5%

<2%

Outra

5-10% Lepore
Hb

Se subseqüentes exames laboratoriais (como capacidade de ligação do ferro total (TIBC) e nível da ferritina)
excluírem a deficiência de ferro como causa do VCM baixo, exames adicionais são realizados para confirmar a
presença do traço talassêmico e para determinar seu tipo. Entre os exames feitos para determinação da presença do
traço β está um método denominado eletroforese de hemoglobina, que permite a medição quantitativa da HbA e

HbA2 (componentes em maior e menor proporção na hemoglobina adulta, respectivamente). Outras hemoglobinas
normalmente presentes nos glóbulos vermelhos de adultos, como a hemoglobina fetal (HbF) também podem ser
medidos pela eletroforese. Na maioria dos casos, os exames acima são suficientes para determinar se um indivíduo
é um portador.
A presença do traço α-talassêmico é geralmente identificada por um processo de exclusão ou dedução: pessoas que
apresentam VCM baixo (não causado por deficiência de ferro) e cuja eletroforese de hemoglobina não identifica o
traço β-talassêmico, e indivíduos de origem étnica suspeita são considerados supostos portadores da α-talassemia.
Em algumas circunstâncias, é necessária a realização de testes de DNA para determinar a presença ou a ausência do
traço α ou β-talassêmico. Tais testes genéticos estão começando a ser mais amplamente utilizados para a
identificação do traço talassêmico.

Quem deve realizar um exame de sangue
Devido à importância da prevenção da talassemia e o fato que a doença ocorre em praticamente todas as partes do
mundo, a triagem do traço talassêmico deveria ser incorporada a um programa de prevenção nacional iniciado em
uma idade jovem, antes do casamento ou da gravidez, para que sejam oferecidas melhores alternativas aos
indivíduos portadores. A triagem deve ser considerada, pelo menos:
a) quando se sabe que um parente é portador ou paciente talassêmico e/ ou
b) em países conhecidos por terem alta freqüência de talassemia, ou em casos de pessoas oriundas de tais países.

Consangüinidade
Consangüinidade significa ter sangue similar -- por exemplo, um casamento entre parentes próximos é descrito
como casamento consangüíneo. Em muitas partes do mundo, tais casamentos são encorajados e praticados. No
entanto, quando mais próximos forem os parentes, maior o risco que os filhos nasçam com um distúrbio genético,
como a talassemia.
Um casal não aparentado apresenta 98% de chances de ter um filho saudável. Casais primos em primeiro grau
apresentam 96% de chances de ter um filho saudável. Primos em primeiro grau e primos em primeiro grau cujos
pais e/ ou avós são também parentes próximos apresentam 94% de chances de ter um filho saudável. Da mesma
forma, o risco adicional de ter um filho afetado diminui grandemente quanto mais distantes forem os parentes.
Aproximadamente 2 a 3 crianças em cada 1.000 filhos de pais não-aparentados apresentam um distúrbio do tipo
recessivo. Aproximadamente 2 a 20 crianças em cada 1.000 filhos de pais aparentados apresentam um distúrbio do
tipo recessivo, dependendo do grau de parentesco entre os pais.

Opções disponíveis para casais “de risco”
Exame pré-natal
Quando uma mulher portadora do traço β-talassêmico pensa em ter um filho ou já está grávida, seu parceiro deve
fazer o teste (se não souber se é portador ou não) para descobrir se também apresenta o traço talassêmico. Se ambos
forem portadores, o casal pode decidir continuar ou não seus planos de constituir uma família ou, se a mulher já
estiver grávida, continuar a gravidez e quando possível, realizar os testes para talassemia no feto: se o feto estiver
afetado, existe a possibilidade de interromper a gravidez. Outras opções para casais “de risco” incluem separação,
adoção ou fertilização in vitro com esperma ou óvulos saudáveis de terceiros. Ou, devido a crenças religiosas, o
casal pode decidir não investigar o estado do filho e dar continuidade à gravidez.

Exames para detecção da talassemia no feto
Há três tipos de exames que podem determinar, ainda no útero, se uma criança apresenta a talassemia.
(i) Amniocentese
A amniocentese é feita no segundo trimestre de gravidez, após aproximadamente 15 (variando de 18 a 22)
semanas de gestação. Utilizando o ultra-som como guia, um obstetra bem treinado insere uma agulha bem fina
através do abdômen da mãe e retira 2-3 colheres de líquido amniótico. As células fetais (células da criança no
útero) presentes no líquido são a seguir analisadas em laboratório para que se determine se o feto apresenta
talassemia.
O teste é feito quando a gravidez já está em estágio bastante avançado. Não apresenta nenhum risco
significativo para a mãe. No entanto, o teste pode causar um aborto – alguns dias ou algumas semanas após a
realização do mesmo.
(ii) Cordocentese
Utilizando o ultra-som como guia, uma agulha fina é inserida, através do abdômen, até o cordão umbilical do
feto. Aproximadamente 2 a 3 ml de sangue são aspirados e o sangue fetal é isolado em laboratório. Em mãos
hábeis, 100% de células fetais puras são obtidas na primeira tentativa, na maioria dos casos. Causas de falha na
obtenção de sangue fetal puro são: gestação ainda no início (menos de 18 semanas), obesidade materna e
placenta posteriorizada. Uma gestação ainda no início é, além disso, a causa mais importante da ocorrência de
sérias complicações na cordocentese.
A separação das cadeias de globina com eletroforese em gel é o método usual de detecção laboratorial. O
diagnóstico específico e precoce através de métodos moleculares substituiu quase completamente a
cordocentese. Esta é agora praticamente indicada somente em casos de pacientes grávidas que procuram o
médico tardiamente, pacientes com CVS (biópsia vilo-corial) inconclusiva e quando estudos prévios de casais
de risco não se encontram disponíveis.
(iii) Biópsia vilo-corial (CVS)
A CVS pode ser realizada um pouco mais cedo que a amniocentese, em torno da 10-11 semana de gestação.
Utilizando o ultra-som como guia, um obstetra especializado remove uma pequena amostra das vilosidades
coriônicas – células que contém a mesma informação genética que o feto e que irão posteriormente formar a
placenta. As células são removidas por uma agulha fina inserida através do abdômen da mãe (transabdominal)
ou por um fino cateter inserido através da vagina (transcervical). As células são então analisadas e o
diagnóstico estabelecido.
Da mesma forma que a amniocentese, a CVS não apresenta nenhum risco significativo para a mãe. No entanto,
há novamente um pequeno risco de aborto. Se um aborto ocorrer, pode ser difícil saber se ele foi causado pela
CVS, porque muitos abortos acontecem espontaneamente em torno da 12ª semana de gravidez.
Se a CVS for feita muito precocemente, antes da 8ª semana depois do último período menstrual, pode haver
um risco aumentado de malformação dos membros do bebê. No entanto, não há nenhuma evidência de risco
aumentado de malformações quando a CVS é realizada após o início da 9ª semana depois do último período
menstrual. Por esta razão, este procedimento é geralmente realizado após o início da 10ª semana depois do
último período menstrual.
Como os exames genéticos funcionam
Tanto a amniocentese como a CVS são baseados no DNA. Utilizam o método mais preciso para diagnóstico de
doenças hereditárias: a identificação, no feto, da presença ou ausência da anormalidade genética (mutação) presente
nos pais. No entanto, da mesma forma que em qualquer exame, existe uma possibilidade de erro, embora muito
pequena.
Os genes que determinam as características que herdamos, inclusive a hemoglobina, são formados por DNA. Todos
os tecidos do corpo, inclusive a placenta do bebê, contém o padrão completo de DNA do indivíduo. No caso da
CVS, por exemplo, cientistas laboratoriais estudam os genes da hemoglobina contidos no DNA de células das
vilosidades coriônicas para verificar se o bebê é normal, portador da talassemia ou apresentará talassemia major. A
análise das amostras geralmente leva em torno de uma semana.

Interrupção da gravidez
Se os exames mostrarem que o bebê está afetado, alguns casais podem decidir interromper a gravidez. O papel do
consultor genético e do obstetra nestes casos é extremamente importante. Em alguns casos os casais decidem
continuar a gravidez, aceitando o tratamento que será imposto à criança afetada por toda a sua vida. No entanto, se
o casal optar pela interrupção da gravidez, ela é feita de duas maneiras, dependendo do estágio da gravidez.
Interrupção precoce
Interrupções precoces podem ser realizadas antes da 14ª semana de gestação. O casal deve ser informado de que a
interrupção da gravidez não reduz as chances da mulher ter outro filho. No entanto, deve-se explicar também que
toda nova gravidez de um casal de risco apresentará o mesmo risco de gerar uma criança afetada. Se o casal quiser
saber se outros bebês subseqüentes apresentarão a talassemia, o diagnóstico pré-natal terá que ser feito novamente.
Interrupção tardia
O procedimento de interrupção de uma gravidez após a 14ª semana implica na indução do trabalho de parto através
da introdução de hormônios (prostaglandina) no útero. O trabalho de parto pode durar várias horas e o
procedimento é muito mais desgastante para a mulher que no caso da interrupção precoce. Repetindo, este tipo de
interrupção da gravidez não afeta a capacidade de engravidar novamente.
Outras abordagens
O diagnóstico pré-natal e a interrupção da gravidez são temas controversos. Infelizmente, no entanto, a prevenção
não pode ser feita somente através da identificação dos portadores e a triagem não é efetiva e bem sucedida sem que
sejam feitos os diagnósticos pré-natais e sem que, em alguns casos, a gravidez seja interrompida. Outros métodos
de prevenção estão sendo desenvolvidos, como a análise das células fetais no sangue da mãe. Esta técnica, no
entanto, apresenta limitações e não representa ainda uma alternativa confiável para os exames pré-natais clássicos.
Outra técnica é o diagnóstico genético pré- implante, ou PGD, que utiliza tecnologia de DNA para selecionar um
óvulo saudável de uma mulher portadora, fertilizá-lo em laboratório e introduzi-lo no útero. O PGD talvez seja mais
bem aceito por grupos que se opõem à interrupção da gravidez, e talvez, portanto, se torne mais amplamente
utilizado quando as técnicas ficarem mais baratas e mais acessíveis em termos tecnológicos.

Alimentação e Talassemia
Reduzindo o ferro absorvido dos alimentos
Na talassemia, embora a maioria da sobrecarga de ferro ocorra devido a transfusões de
sangue, a absorção aumentada do ferro da alimentação também pode contribuir para tal.
Somente uma pequena quantidade de ferro da alimentação é absorvida pelo nosso corpo; no
entanto, a quantidade absorvida é maior quando a hemoglobina do sangue é baixa. Pessoas
com hemoglobina baixa, como aquelas com talassemia intermedia ou com talassemia major
sem transfusões regulares, devem adaptar sua alimentação de forma que não somente a
quantidade total de ferro na mesma seja baixa como também a carga de ferro no corpo. Há
dois tipos de ferro na alimentação: o ferro presente na carne vermelha (ferro heme) e o ferro
distribuído em outros alimentos (ferro não-heme).
Ferro heme
O ferro heme se encontra presente na carne vermelha, como carne de vaca, cordeiro e
porco, na parte escura da carne de frango e também em frutos do mar, como sardinhas,
moluscos bivalves e mexilhões. O fígado é muito rico em ferro heme. Tente diminuir o
consumo destes alimentos, talvez substituindo-os pelas proteínas da soja. Não é, no entanto,
uma boa idéia excluir carne, frango e peixe completamente da sua alimentação porque eles
contêm outros nutrientes importantes, principalmente para crianças. Prefira a carne branca
do frango à carne vermelha, pois a primeira contém menos ferro.
Em média, após uma refeição com carne vermelha, em torno de 35% de ferro é absorvido
por nosso corpo. No entanto, essa proporção pode variar entre 10 e 40%, dependendo da
presença de leite e seus derivados na refeição. O cálcio presente no leite e em queijos,
iogurtes e cremes diminui a absorção do ferro heme. Experimente tomar um copo de leite
durante uma refeição com carne; utilize o leite para cozinhar. Bons exemplos são os molhos
brancos de lasanhas, canelones e outras massas; adicione bastante queijo ao espaguete à
bolonhesa e use iogurte e leite para cozinhar o curry.
O consumo de leite deve ser de pelo menos meio litro por dia, principalmente porque o leite
também ajuda a prevenir a osteoporose, como será discutido mais tarde. Para os que estão
preocupados com o peso, leite desnatado e semi-desnatado são fontes tão ricas de cálcio
quanto o leite integral.
Ferro não-heme
O ferro não-heme se encontra amplamente distribuído na alimentação, presente em ovos,
chocolates, cereais, verduras, legumes, frutas, raízes (batata, pastinaga), feijões e lentilhas.
No Reino Unido, vários alimentos são fortificados com ferro, como cereais para o café da
manhã, farinha de trigo e pão. No entanto, talvez isso não se verifique em outros países.
A absorção do ferro não-heme no nosso corpo é muito menor que a absorção do ferro
heme, podendo variar em mais de 20 vezes, dependendo da composição da refeição.
Os
alimentos que diminuem a absorção do ferro são: (i) cereais e (ii) laticínios. Alimentos que
aumentam sua absorção são (i) frutas e vegetais ricos em vitamina C, (ii) carnes, peixe,
moluscos e aves e (iii) picles, sauerkraut, molho de soja, vinagre e álcool.

Evitar consumir o ferro não-heme é muito difícil, porque este ferro se encontra presente na
maioria dos alimentos. No entanto, a alimentação pode ser modificada, aumentando-se o
consumo dos alimentos que diminuem a absorção e diminuindo-se o consumo dos que
aumentam a absorção do ferro pelo nosso corpo.
Alimentos que diminuem a absorção do ferro não-heme
1. Cereais
Farelo de trigo, milho, aveia, arroz e soja diminuem o ferro absorvido pelo corpo e
combatem os efeitos da vitamina C. Alimentos ricos em vitamina C aumentam a absorção
do ferro. É adequado consumir muitos cereais na sua alimentação, porém lembre-se de não
consumir alimentos ricos em vitamina C ao mesmo tempo, como suco de laranja.
Experimente combinar leite e cereais (por exemplo, sanduíche de queijo, torradas, cereais e
leite). No Reino Unido todos os tipos de farinha de trigo, com exceção da farinha integral,
devem ser, por lei, fortificados com ferro. Os cereais usados para o café da manhã podem
ser fortificados ou não. Talvez seja, portanto, melhor escolher farinha de trigo e pão
integral não-fortificados e ler cuidadosamente o rótulo da caixa do seu cereal favorito para
o café da manhã. Cereais não fortificados são, por exemplo, mingau de aveia e alguns
vendidos em casas de produtos naturais; no entanto, leia o rótulo para ter certeza que está
escolhendo um tipo não-fortificado. Em muitos outros países a farinha e os cereais tipo
café-da-manhã não são fortificados com ferro.
A proteína da soja também diminui a quantidade de ferro absorvida pelo nosso corpo. Ela é
um bom ingrediente para muitas receitas (como espaguete a bolonhesa, guisados, carnes
cozidas) e seu gosto pode ser melhorado através de temperos variados.
2. Chá, café e especiarias
Chá, café e algumas especiarias, como o orégano, diminuem a absorção de ferro. Tome
muito chá e café diariamente, principalmente durante as refeições. Melhor ainda se você
tomá-los com leite. O chá também é ótima fonte de antioxidantes, como será discutido mais
tarde.
3. Laticínios
Leite, queijo e iogurte diminuem a quantidade de ferro absorvida pelo nosso corpo. O
cálcio também é importante para evitar a osteoporose, portanto é bom introduzir o máximo
possível de leite e derivados na sua alimentação. Variedades mais magras de leite
(desnatado ou semi-desnatado) e queijo são fontes tão ricas de cálcio quanto o integral;
pode ser que você os prefira, se quiser evitar ganhar peso. Pelo menos meio litro de leite
deve ser consumido todos os dias.
Alimentos que aumentam a absorção do ferro não-heme
1.Vitamina C
A vitamina C está presente em frutas, sucos de frutas e vegetais. É preferível evitar tomar
sucos, como o suco de laranja, durante as refeições ou no café da manhã. Ao invés disso,

uma xícara de chá ou café é uma melhor opção, pois estes inibem a absorção de ferro. Ou
então, tome um copo de leite! Frutas e sucos de frutas são, contudo, boas fontes de
antioxidantes e devem ser consumidos entre as refeições. Vegetais cozidos contêm uma
menor quantidade de vitamina C porque parte da vitamina se perde na água. A cerveja
aumenta a absorção de ferro, portanto é melhor evitar tomá-la com freqüência durante as
refeições; você pode tomá-la fora das refeições, no entanto, com frutos secos, como
castanhas ou amendoim!
2. Carne, aves, peixes e frutos do mar
Carne, aves, peixe e frutos do mar não somente contêm uma grande quantidade de ferro
heme como também auxiliam a absorver o ferro de outros alimentos! Não seria
aconselhável, no entanto, eliminá-los de sua alimentação completamente, porque eles
contêm outros nutrientes vitais, importantes principalmente para crianças e adolescentes.

3. Picles, sauerkraut, vinagre de soja, molhos com álcool
Sauerkraut, picles de cebolas, nabos e cenouras, bem como produtos de soja fermentados
(ex., misô e molho de soja) aumentam a absorção do ferro. A quantidade de ferro absorvida
é ainda maior quando os picles de vegetais são adicionados a refeições que contenham pães
e centeio.
Em geral, dietas pobres em ferro contêm cereais (milho, farinha de grãos integrais, feijões)
e legumes de raízes, como a batata, com pouca carne, peixe ou alimentos ricos em vitamina
C. Dietas com quantidade moderada de ferro contêm cereais e legumes de raízes, porém
com alguns alimentos ricos em vitamina C e carne. Dietas ricas em ferro contêm
quantidades abundantes de carne, aves e peixes; além disso, contêm alimentos com altos
níveis de vitamina C, como sucos de frutas e alguns vegetais. Uma dieta rica em ferro pode
ser reduzida para uma com quantidade moderada de ferro através do consumo regular de
alimentos que diminuem a absorção do ferro pelo nosso corpo, como leite e derivados,
cereais, feijões, café e chá.
Antioxidantes na Alimentação
Os antioxidantes são importantes em qualquer dieta porque, como o nome sugere, previnem
danos oxidativos no nosso corpo. Desta maneira, desempenham papel importante na
prevenção de doenças, como doenças das coronárias e câncer. Na talassemia, devido ao
excesso de ferro no corpo, há um maior risco de danos oxidativos. Neste artigo, o autor se
concentra nos quatro principais antioxidantes : Vitamina E, vitamina C, Carotenóides e
Flavonóides
1. Vitamina E
A vitamina E é o mais importante antioxidante da alimentação. Vários estudos verificaram
que muitos pacientes com talassemia apresentam baixos índices de vitamina E em seu
sangue, quando comparados a pacientes não-talassêmicos. Isto pode ser devido ao fato de
que estes pacientes não ingerem muita vitamina E em sua alimentação ou apresentam

necessidades são mais altas da mesma. Em muitos estudos, quando a vitamina E foi
administrada em forma de suplementos seus níveis no sangue aumentaram. No entanto,
mesmo que o médico ou nutricionista recomende o consumo de suplementos, a melhor
forma de consumo de qualquer vitamina é através de alimentos.
A vitamina E é solúvel em gordura, o que significa que está presente em alimentos que
apresentam grandes quantidades de gordura. As melhores fontes de vitamina E são óleos
vegetais (azeite de oliva, óleo de girassol, óleo de palma e óleo de soja). O melhor a ser
utilizado é provavelmente o azeite de oliva, pois o tipo de gordura que contém auxilia a
prevenir doenças do coração. Em países mediterrâneos onde o azeite de oliva é muito
utilizado (Grécia, Portugal, Espanha e Itália) as doenças do coração são menos freqüentes
que no norte da Europa. Lembre-se, no entanto, que a vitamina é destruída lentamente
durante a fritura. Portanto, a melhor forma de aproveitar ao máximo o azeite de oliva é
adicioná-lo aos alimentos quase no final do preparo ou mesmo após o mesmo, como molho.
Azeite de oliva com limão, por exemplo, é um molho delicioso para peixes, frangos,
vegetais cozidos e saladas. Escolha o azeite extra virgem de oliva se você gosta de seu
sabor intenso e o utiliza como molho para saladas, ou experimente-o com os mais variados
ingredientes se quer utilizá-lo para cozinhar, fazer bolos, etc. A manteiga clarificada Ghee
também contém vitamina E mas, como o azeite de oliva apresenta vantagens adicionais,
pode ser interessante utilizá-lo também para cozinhar.
Outras fontes de vitamina E são laticínios, cereais, frutos secos, ovos e carne. Laticínios são
particularmente úteis na alimentação, não somente porque contém vitamina E mas também
porque inibem a absorção de ferro dos alimentos pelo corpo e porque contêm grandes
quantidades de cálcio, que ajuda a prevenir a osteoporose (ossos fracos). Você pode
experimentar utilizar o leite para cozinhar, ou então tomar um copo durante as refeições. O
leite desnatado tem menos vitamina E que o leite integral, embora a quantidade de cálcio
seja a mesma.

2. Vitamina C
A vitamina C aumenta a absorção do ferro não-heme. Portanto, embora a vitamina C seja
um antioxidante muito poderoso, o uso de muitos alimentos ricos na mesma em
combinação com alimentos ricos em ferro não-heme deve ser limitado. Isto é
particularmente importante para pacientes com talassemia intermedia que não são
transfundidos regularmente.
Lembre-se que o ferro não-heme se encontra amplamente distribuído na alimentação,
presente em ovos, chocolates, cereais, vegetais, frutas, raízes (batatas, pastinaga), feijões e
lentilhas. No Reino Unido, vários alimentos são fortificados com ferro, como cereais para o
café da manhã, farinha de trigo e pão, embora talvez este não seja o caso em outros países.
A vitamina C é encontrada principalmente em frutas, sucos de frutas e vegetais. É melhor
consumir sua fatia ou suco da fruta isoladamente, entre as refeições, e não durante ou
imediatamente após as mesmas. Profissionais de saúde recomendam que sejam consumidas
5 porções de frutas e vegetais diariamente.

Exemplos do que significa uma porção: um copo de suco de fruta, uma fruta, como maçã,
pêra, banana, laranja, duas fatias de abacaxi, um tomate, uma colherada de vegetais como
cenoura, courgettes, feijões ou uma salada pequena. A vitamina C é solúvel em água,
portanto, se os vegetais forem cozidos ela se perderá na água; já o cozimento no vapor a
preserva melhor. Legumes cozidos com azeite de oliva e limão são bastante saborosos
como lanche ou refeição leve. A vitamina E e a vitamina C funcionam melhor em conjunto,
então se lembre de temperar seus legumes com azeite de oliva em abundância!
3. Carotenóides
Fontes comuns de carotenóides são cenoura, abóbora amarela, milho, tomate, mamão,
laranja e verduras de folhas verde-escuras. Repetindo, a maioria destes alimentos é rica em
vitamina C e portanto as mesmas precauções descritas acima devem ser tomadas. É
interessante chamar a atenção para o fato que a absorção dos carotenóides da alimentação é
muito maior quando os alimentos contêm gordura ou óleo. Então, continue a adicionar
sempre o azeite de oliva! Os carotenóides pode ser destruídos em altas temperaturas,
portanto, mantenha o fogo baixo e diminua o tempo de cozimento, se possível.
4. Flavonóides
São encontrados no chá, vinho tinto, frutas e vegetais. Quer melhor desculpa para tomar um
belo copo de vinho tinto com sua refeição? E se a ocasião não for própria, tome um copo de
chá à mesa! O chá não somente oferece uma grande quantidade de antioxidantes como
também inibe a absorção de ferro dos alimentos, principalmente se você tomá-lo com leite.
Tente tomar várias xícaras de chá por dia. Lembre-se que precisamos de 8 copos de
líquidos por dia para uma boa hidratação.
Resumo


A vitamina E é encontrada principalmente em óleos vegetais, como o azeite de oliva
e o óleo de girassol. O melhor deles é provavelmente o azeite de oliva, pois ajuda a
proteger o coração de doenças. Adicione-o nos últimos estágios do cozimento, após
o cozimento ou em vegetais crus, já que o calor pode destruir a vitamina.



A vitamina C está presente em frutas e vegetais. É melhor evitar o consumo de
alimentos ricos nesta vitamina em combinação com alimentos ricos em ferro nãoheme se você tiver talassemia intermedia e não receber transfusões regulares.
Consuma frutas e vegetais entre as refeições. Adicione o azeite de oliva a verduras e
legumes porque a vitamina E e a vitamina C funcionam melhor em conjunto.



Os carotenóides são encontrados em cenouras, abóbora amarela, milho, tomates,
mamão, laranja e verduras de folhas verde-escuras. Como estes alimentos são
também ricos em vitamina C, tome as mesmas precauções já descritas acima.
Repetindo, azeite de oliva...



Chá e vinho tinto contém flavonóides e também são antioxidantes. Além disso, o
chá inibe a absorção do ferro.
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T2* - medição da concentração de ferro no coração
O T2* é uma medida que pode indicar os níveis de ferro nos tecidos. Os valores de T2* são
obtidos a partir de imagens feitas por um equipamento de ressonância magnética (MRI)
padrão. O equipamento de ressonância magnética utiliza um campo magnético forte e
ondas de rádio para obter imagens dos tecidos do corpo. O equipamento de ressonância
magnética detecta diferenças nas propriedades magnéticas do corpo e converte estas
diferenças em imagens que os médicos utilizam para diagnosticar várias doenças. A
sobrecarga de ferro provoca alterações das propriedades magnéticas dos tecidos, o que faz
com que os valores de T2* se tornem menores. A medição T2* do coração é importante
porque se verificou que pacientes com um valor cardíaco T2* de, por exemplo, menos de
20 milissegundos (1 milissegundo é igual a 1/1000 de um segundo) apresentam um maior
risco de doenças cardíacas relacionadas à sobrecarga de ferro que pacientes com valores de
T2*, por exemplo, maiores que de 20 milissegundos.
O exame de T2* é realizado em uma máquina de ressonância magnética fechada e o
escaneamento feito dura em torno de 45 minutos. O paciente se deita em uma espécie de
mesa acolchoada e eletrodos são posicionados em seu peito para monitoração dos
batimentos cardíacos. Ele recebe fones de ouvido com microfone embutido e pode se
comunicar a qualquer momento com o técnico. A mesa é deslizada lentamente para o
interior do equipamento, de forma que todo o corpo do paciente permanece no interior de
um túnel. O equipamento de ressonância magnética tem a forma de uma espécie de grande
“biscoito” redondo, com um túnel profundo que se inicia em seu centro. Durante o exame.
o paciente deve permanecer deitado sem se mover e deve seguir as orientações recebidas. O
técnico lhe pedirá que segure a respiração por curtos períodos de tempo para obtenção das
medidas. O aparelho emite ruídos e zumbidos intensos durante o exame; os fones de ouvido
protegem os ouvidos do paciente. O teste é totalmente não-invasivo e indolor.
Além disso, como o aparelho de ressonância magnética obtém imagens dos batimentos
cardíacos enquanto realiza as medições T2*, a função cardíaca também pode ser analisada.
Medições da função cardíaca feitas através do exame de ressonância magnética são
consideradas mais precisas que as medições feitas através de ultra-som cardíaco de rotina.
A ressonância magnética também pode medir o tamanho e o desempenho do ventrículo
direito, o compartimento do coração que bombeia sangue para os pulmões. Pacientes com
talassemia apresentam risco de desenvolverem hipertensão pulmonar (pressão alta nos

pulmões), o que pode causar aumento de tamanho do ventrículo direito. Isto pode diminuir
a efetividade do bombeamento de sangue.
Cientistas especializados se encontram agora no estágio de confirmação de todas estas
informações obtidas a partir de observações clínicas. A TIF e a NIH (National Institutes of
Health, Estados Unidos) apóiam estes estudos.

FLUXOGRAMAS
CONTROLE DOS PACIENTES
COM TALASSEMIA MAJOR

ANTES DO INÍCIO DA TERAPIA COM TRANSFUSÕES

TERAPIA DE TRANSFUSÃO DE SANGUE

CONFIRMAR O DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E
DEFINIR O POSSÍVEL PROGNÓSTICO

Para o sangue:

Hemograma completo
HEMOGLOBINA E ELETROFORESE
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA
ESTUDOS MOLECULARES (para identificar mutações α e ß,

presença do Xmn1
DEFINIR CRITÉRIOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS
ANTES DE INICIAR AS TRANSFUSÕES

Nível da Hb < 7 g/dl (em duas ocasiões com intervalo de
mais de duas semanas) e/ ou observações clínicas
(mesmo se Hb > 7 g/dl):
•
•
•

CONTROLE DE PACIENTES COM
ß-TALASSEMIA MAJOR

ALTERAÇÕES FACIAIS
CRESCIMENTO DEFICIENTE
FRATURAS ÓSSEAS

•
Uma vez que o início das transfusões é confirmado,
o seguinte deve ser feito:
Análises laboratoriais extensivas:
Genótipo do grupo sanguíneo, Nível sérico de ferritina,
Testes de Função Hepática, Perfil Bioquímico
Completo, Sorologia para HBV, HCV, HIV e CMV

•
•
•
•

Coletado de doadores voluntários e não-pagos
Triado para HBV, HCV, HIV e Sífilis
Concentrado para ↑ glóbulos vermelhos
Enriquecido com anticoagulantes e nutrientes para
manter a qualidade dos glóbulos vermelhos
• Filtrado (preferivelmente antes do armazenamento)
e lavado

Para o paciente:
a) Testar para novos anticorpos antes de cada transfusão
b) Calcular o volume necessário
c) Transfundir 10-15 ml de glóbulos vermelhos/ Kg de
peso corporal
d) Ao longo de 3- 4 horas
e) 2-5 ml de glóbulos vermelhos/ Kg/ hora para
pacientes com problemas cardíacos

Nível de Hb 9 - 10.5 g/ dl (antes da transfusão)
Nível de Hb até 15 g/ dl (após a transfusão)

MONITORAR, REGISTRAR E TRATAR REAÇÕES
ASSOCIADAS A TRANSFUSÕES

AVALIAR A EFETIVIDADE DA TERAPIA DE TRANSFUSÕES

VACINAR CONTRA O HBV SE A SOROLOGIA FOR
NEGATIVA

REALIZAR TESTES ESPECIALIZADOS SE A
SOROLOGIA PARA O HBV e/ ou HCV e/ ou HIV FOR
POSITIVA

A queda da Hb não deve exceder 1 g/ dl/ semana em
pacientes que conservam o baço e 1,5 g/ dl/ semana
em pacientes esplenectomizados

CONTROLE DE PACIENTES COM
ß-TALASSEMIA MAJOR

MONITORAMENTO E ABORDAGEM DE
REAÇÕES ADVERSAS/ COMPLICAÇÕES
ASSOCIADAS COM A DESFERRIOXAMINA

QUELAÇÃO DE FERRO

•
•
•
•

Após 10 a 20 transfusões de sangue ou
quando a ferritina > 1000 (g/ dl) ou
carga de ferro hepático >3.2 mg/ g de peso seco ou
idade maior ou igual a 3 anos
INICIAR QUELAÇÃO DE FERRO

500 mg de desferrioxamina (DFO) diluídos em
solução a 10% antes do uso
Quando o L1 é utilizado,

Para CRIANÇAS: 20-40 mg/ Kg a dose geralmente
Para ADULTOS: 30-50 mg/ Kg recomendada é de 75

mg/ Kg. O
monitoramento das
complicações associadas
com o L1 inclui:

Adicionar VITAMINA C
Para CRIANÇAS: 50 mg/ dia
Para ADULTOS: 200 mg/ dia

• contagem de glóbulos
brancos 1-2 vezes por
semana
• Testes de função
hepática
• Medição dos níveis de
zinco

Segundo o médico encarregado do caso, utilize a
desferrioxamina:
• subcutânea (8-12 horas) mais de 6 dias/ semana ou
• endovenosa: 8-12 horas (> 6 dias/ semana) ou
• endovenosa em infusão de 24 horas ou
• da forma possível
AVALIAR A
EFETIVIDADE

• Teste de ferritina sérica a cada 3 meses
• Teor de ferro na urina (teste de 24 horas)
• Concentração de ferro hepático através de biópsia
hepática e/ ou SQUID e/ ou ressonância magnética
• Testes de função hepática

• Irritações na pele – aconselhar o paciente a
alternar os locais de infusão
• Alergias graves – INTERROMPER A DFO –
tratamento específico requer “dessensibilização”
• MONITORAR COMPLICAÇÕES POSSIVELMENTE
RELACIONADAS À DOSAGEM:

Audição (ototoxicidade)- Audiometria –
anualmente
Problemas oculares (toxicidade ocular) –
Fundoscopia, Eletrorretinografia – anualmente
Retardo de crescimento e alterações ósseas –
monitorar segundo o quadro G
• Sintomas gastrointestinais, dor abdominal,
diarréia, febre – Suspeitas clínicas de:
Yersinia → INTERROMPER A DFO
Análises laboratoriais:
Cultura de sangue e fezes
Sorologia
Ultra-som – Abdômen
↓
TRATAR COM ANTIBIÓTICOS E
REINICIAR O TRATAMENTO COM A
DFO QUANDO OS SINTOMAS CLÍNICOS
DESAPARECEREM COMPLETAMENTE

Gravidez: quando confirmada, a desferrioxamina deve
ser interrompida

CONTROLE DE PACIENTES COM
HIPERESPLENISMO (BAÇO AUMENTADO)

A REMOÇÃO DO BAÇO DEVE SER
CONSIDERADA QUANDO:
• os glóbulos vermelhos aumentam de volume em 1,5
ou mais vezes
• mais de 200-220 ml/ Kg/ ano de glób. vermelhos são
necessários para manter os níveis apropriados de Hb
• o tamanho do baço > 6 cm
ANTES DA ESPLENECTOMIA:
• a idade deve ser considerada atentamente
(preferivelmente mais de 5 anos de idade)
• Iniciar as vacinas apropriadas:
pneumocócica, Haemofilus e meningocócica
(em torno de 2 semanas antes da esplenectomia)
APÓS A ESPLENECTOMIA
ESQUEMA DE VACINAÇÃO
COMPLETADO

O início precoce e
apropriado da terapia de
transfusão de sangue pode
prevenir ou adiar a
esplenectomia

ANTIBIOTICOTERAPIA
INICIADA (PENICILINA
OU ANTIBIÓTICOS
ALTERNATIVOS)

MONITORAR CONTAGEM
DE PLAQUETAS –
ADMINISTRAR ASPIRINA
SE
PLAQUETAS > 800.000 MM3

Os médicos devem educar os pacientes sobre o alto
risco de infecções sérias quando o baço é removido
e sobre a importância de procurar auxílio médico
em caso de episódios de febre.

AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA
COMPLETA ANUAL

Deve ser realizada mais freqüentemente no caso de
complicações ou se o médico encarregado do caso
considerar necessário:
• Eletrocardiograma (ECG) combinado com
exercícios
• ECG de 24 horas para permitir a identificação
de anormalidades do ritmo cardíaco
• Ecocardiograma – com medição do tamanho dos
compartimentos cardíacos e do funcionamento
de cada parte do coração (em repouso ou
enquanto o paciente se exercita)
• Ventriculografia MUGA: exame feito com
radioisótopos que fornece informações
adicionais sobre a função cardíaca
• Ressonância magnética: para medição da
concentração cardíaca de ferro (ainda em fase de
avaliação)

CONTROLE DE DISTÚRBIOS
ENDÓCRINOS E ÓSSEOS EM
PACIENTES COM TALASSEMIA MAJOR

CRESCIMENTO:
Medir altura (sentado, em pé) - 4 vezes por ano
DESENVOLVIMENTO SEXUAL:
(i) Método TANNER semestralmente a partir dos
10 anos
(ii) FSH, LH (Hormônios) - semestral
(iii) Estradiol, testosterona (hormônios)-semestral

MONITORANDO A EFETIVIDADE
DO TRATAMENTO COM A
DESFERRIOXAMINA

<1000µg/ L
ou
3,2- 7 mg/g de
Ferro Hepático
peso seco
Ferritina sérica

Ferro Hepático

DIABETES:
(i) Medição da glicose no sangue e na urina a cada
visita
(ii)Teste de tolerância à glicose – ANUALMENTE
HIPOTIREOIDISMO:
T4, TSH

A CADA 6 MESES

HIPOPARATIREOIDISMO:
(i) Ca, PO4 A CADA 3 MESES
(ii) PTH e vitamina D se o Ca estiver baixo

Ferritina sérica

Continuar o
tratamento com a
DFO– reduzir
somente se o índice
terapêutico < 0.025

< 3,2 mg/g de Pode-se considerar a
interrupção da DFO
peso seco
e reavaliar após 6
meses
> 2000µg/ L

7 - 15 mg/g de
Ferro Hepático
peso seco

Aumentar a dose
ou frequência

Infusões endovenosas
de DFO por 24 horas
Ferritina sérica Persistentemente ou infusão contínua
> 2500µg/ L subcutânea por 24
Ferro Hepático
horas podem ser
> 15 mg/g de efetivas para reduzir a
peso seco
ferritina e a
concentração hepática
de ferro

OSSOS:
(i) IDADE ÓSSEA – (raios-X de joelhos, pulsos)
No início do tratamento e a cada 1-2 anos até
o término do crescimento
(ii) DXA para osteoporose – anualmente após os 8
anos de idade
(iii) Raio-X espinhal – anualmente até o término
do crescimento

* Deve-se tomar cuidado para não
exceder as dosagens máximas quando estas
são aumentadas
(Fonte: Current Strategies and Perspectives in
Thalassaemia Treatment (Estratégias e perspectivas
atuais no tratamento da talassemia) – Dr. J Porter)

MONITORANDO INFECÇÕES PELO
VÍRUS DA HEPATITE C (HCV)

AVALIAÇÕES LABORATORIAIS: detecção de
anticorpos para o HCV (anti-HCV)
o
anti-HCV é POSITIVO

QUANDO

QUANDO o
anti-HCV é NEGATIVO:

acompanhar anualmente
Realizar o HCV- RNA
_ HCV- RNA - negativo
_ Testes de função hepática (ALT): faixa normal
_ MONITORAR HCV- RNA – semestralmente
HCV- RNA – NEGATIVO }
ALT ELEVADO

Monitorar HCV- RNA
trimestralmente

HCV- RNA POSITIVO
Quantificação para obter concentração da carga
viral ou FAZER GENOTIPAGEM

O tratamento e sua duração são baseados principalmente
na carga viral e no genótipo. A biópsia hepática , antes do
início do tratamento, pode ser útil para histologia e
avaliação da concentração de ferro hepática

Interferon (ou Interferon-peguilado) recombinante, em
combinação com Ribavirina→ tratamento de primeira
linha. Na talassemia major, no entanto, devido à
hemólise associada à ribavirina, a monoterapia com
interferon é preferida por alguns médicos para evitar a
necessidade de transfusões mais freqüentes e de uma
quelação de ferro intensificada.
DURANTE O TRATAMENTO
MONITORAR: - FBC 2 vezes/ semana
- AST, ALT 2 vezes/ semana

- Função da tireóide – trimestralmente
- HCV- RNA (quantificação) aos 12
meses e após, trimestralmente
Quanto o HCV- RNA é negativo, a medição qualitativa
é necessária para confirmar a efetividade do tratamento.
A decisão de interromper o tratamento e a resposta ao
tratamento dependem principalmente de uma redução
significativa da carga viral ao fim dos primeiros 3 meses.
A decisão de tratamento deve envolver os conselhos e a
orientação de um hepatologista.

MONITORANDO INFECÇÕES PELO
VÍRUS DA HEPATITE B (HBV)

Fazer a triagem de todos os pacientes após a
confirmação do diagnóstico de talassemia
Sorologia
HBV negativa

↓

Perfil
sorológico
sugestivo de
infecção
passada pelo
HBV
confirmada

Realizar
vacinação para
o HBV e testar
o título de
anticorpos
HBV para
desenvolvi- Vacinação não
mento de
é necessária

↓

IMUNIDADE

↓
Acompanhar
anualmente

↓
Acompanhar
anualmente

Portadores crônicos
do HBV

↓
Monitorar
trimestralmente o
sALT e HBV-DNA
Em caso de HBVDNA positvo e
sALT elevado,
considerar
TRATAMENTO
Antes do tratamento, a

biópsia hepática é útil
para histologia e
avaliação da
concentração de ferro
hepático
Interferon αrecombinante,
Lamivudine, ou a
combinação dos dois.
Outras drogas
disponíveis:
Adefovir
Em estudo:
Entecavir

Durante o tratamento monitorar:
HBV- DNA
sALT
trimestralmente
eAg-anti-HBE
A decisão de tratamento, o tipo de tratamento e
sua freqüência e exames de monitoramento
devem ser feitos pelo médico encarregado dos
pacientes com talassemia major juntamente com
um hepatologista/ gastroenterologista

Abreviaturas, unidades e medidas utilizadas neste livro
UNIDADES UTILIZADAS
VOLUME SANGÜÍNEO: mililitros (ml) = 1/ 1000 de um litro
HEMOGLOBINA: gramas por decilitro (g/dl)
Decilitro = 1/ 100 de um litro
PESO: quilogramas (kg)
DOSAGEM DA MAIORIA DAS DROGAS: miligramas (mg) (DFO, L1)
1/ 1000 de um grama
FERRITINA: microgramas (g/L)
1/ 10.000 de um grama por litro

ABREVIATURAS COMUNS
B19: Parvovírus B-19
EBV: Vírus Epstein Bar
DESFERROXAMINA: DFO
FERRO: Fe
Vírus da HEPATITE B: HBV
Vírus da HEPATITE C: HCV
VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA: HIVV
ALANINA-AMINOTRANSFERASE SÉRICA: ALT – testes de função hepática ALT
ASPARTATO-AMINOTRANSFERASE SÉRICA: AST – testes de função hepática AST
HEMOGLOBINA: Hb
HAV: vírus da hepatite A
MRI: imagem por ressonância magnética

4: Esplenectomia na Talassemia Major
Muitos pacientes com talassemia major necessitam de esplenectomia. Entretanto, o
controle clínico favorável desde o momento do diagnóstico pode retardar ou mesmo
evitar o hiperesplenismo, aumentando a eficiência da terapia de transfusão e reduzindo a
necessidade de esplenectomia. Durante todo o atendimento ao paciente com talassemia,

o tamanho do baço deverá ser cuidadosamente monitorado durante o exame físico e, se
necessário, por ultra-sonografia.
A esplenectomia deve ser levada em consideração quando:
• As necessidades anuais de sangue excedem em 1,5 vezes as dos pacientes esplenectomizados, desde que eles estejam sob o mesmo
esquema de transfusão e não apresentem outros motivos para o aumento de consumo. Esses motivos incluem novos aloanticorpos,
infecção, e alterações do hematócrito das unidades transfundidas. Para os pacientes que estão mantendo um nível pré-transfusional de
Hb em torno de
10 g/dl, esse aumento de necessidade de transfusão representa o consumo de mais de 200-220 ml de glóbulos vermelhos (se o
hematócrito dos glóbulos transfundidos for 75%)/kg/ano [Modell 1977; Cohen 1980]. O estado de sobrecarga de ferro também deve
fazer parte dessa consideração. A esplenectomia pode não ser necessária para os pacientes que mantêm uma eficaz terapia de
quelação apesar das necessidades aumentadas de sangue. Para os pacientes com crescimento dos estoques de ferro apesar da boa
terapia de quelação, a redução da taxa de carga de ferro transfusional pela esplenectomia pode ser um importante componente do
controle global da sobrecarga de ferro.
• O aumento do baço é acompanhado por sintomas como dor no quadrante superior esquerdo ou saciedade precoce, ou quando a
esplenomegalia maciça causa preocupação quanto a uma possível ruptura do baço.
• A leucopenia ou a trombocitopenia devido a hiperesplenismo, causam problemas clínicos (p.ex., infecção bacteriana recorrente ou
sangramento).

A esplenomegalia devido a períodos de sub-transfusão com
hemoglobina inadequadamente baixa, pode ser reversível. Antes
de se considerar a esplenectomia nesta situação, o paciente
deve ser colocado durante diversos meses em um programa de
transfusão adequado, sendo então reavaliado.
Geralmente é recomendável retardar a esplenectomia até que os
pacientes tenham pelo menos cinco anos de idade, devido ao
risco aumentado de uma sepsia fulminante antes dessa idade
(ver abaixo).

Cirurgia
As duas técnicas cirúrgicas mais comumente empregadas para a
esplenectomia total são as abordagens aberta e laparoscópica.
A abordagem laparoscópica requer um tempo operatório mais
longo e pode não ser prática em pacientes com baços muito
grandes, mas o período de recuperação é mais curto e não há
praticamente nenhuma cicatriz cirúrgica. Muitos cirurgiões
têm agora uma ampla experiência nesta abordagem.
Em alguns centros é usada a esplenectomia parcial, com o
objetivo de preservação de algumas funções imunológicas do
baço ao mesmo tempo em que se reduz o grau de hiperesplenismo
[De Montalembert 1990]. O sucesso a longo prazo desta
abordagem ainda está sendo avaliado. Duas questões não

respondidas sobre esta técnica são a probabilidade de
recrescimento esplênico e o volume de tecido esplênico
necessário para a preservação da função imunológica. Em todas
as abordagens cirúrgicas deve ser feita uma busca cuidadosa
de baços acessórios.
A redução do tecido esplênico por embolização é uma abordagem
menos invasiva ao hiperesplenismo que a esplenectomia
completa ou parcial [Pringle 1982]]. Essa abordagem,
entretanto, não ganhou ampla aceitação, podendo ser
complicada por febre, dor significativa, e pela possível
necessidade de uma esplenectomia total posteriormente. A
embolização não permite a busca de baços acessórios.
Antes da cirurgia, deve ser feita uma avaliação de possíveis
cálculos biliares, especialmente se o paciente apresentou
sintomas sugestivos de doença do trato biliar. Em alguns
casos, os achados positivos levarão a uma colecistectomia ao
mesmo tempo que a esplenectomia. A remoção do apêndice ao
mesmo tempo que a esplenectomia pode evitar problemas
posteriores para distinção entre uma infecção por Yersinia
enterocolitica e apendicite. A esplenectomia também
proporciona uma boa oportunidade para biópsia do fígado para
fins de histologia hepática e concentração de ferro.
Pelo menos 2 semanas antes da esplenectomia, devem ser
administradas as imunizações apropriadas (ver abaixo).

Complicações da esplenectomia
As complicações peri-operatórias incluem sangramento,
atelectasia e abcesso subfrênico. É comum a trombocitose pósoperatória, com as contagens de plaquetas freqüentemente
atingindo 1.000.000-2.000.000/mm3. Como os pacientes com
talassemia podem apresentar uma tendência trombótica
aumentada, deve ser dada consideração especial ao uso de
baixas doses de aspirina (80 mg/kg/dia) pelos pacientes com
contagens plaquetárias elevadas, ou o uso de anticoagulação
em pacientes com uma história de trombose prévia ou outros
fatores de risco.
O principal risco a longo prazo é a sepsia fulminante. Em estudos mais antigos, o risco
de sepsia pós-esplenectomia na talassemia major está aumentado mais de 30 vezes em
comparação com a população normal [Singer 1973]. Medidas preventivas modernas (ver
abaixo) reduziram esse risco, mas o impacto global dessas medidas ainda não está claro.
Os patógenos mais comumente associados à sepsia pós-esplenectomia são organismos
encapsulados [Pedersen 1983], particularmente:

• Streptococcus pneumoniae (responsável por mais de 75% das
infecções bacterianas documentadas em pacientes asplênicos)
• Haemophilus influenzae
• Neisseria meningitidis
Com crescente freqüência ocorrem nos pacientes asplênicos
infecções por gram negativos, bactérias em forma de
bastonete, notavelmente Escherichia coli, Klebsiella e
Pseudomonas aeruginosa, freqüentemente associadas a alta
mortalidade. Outros organismos gram negativos também foram
implicados na sepsia pós-esplenectomia.
Infecções por protozoários, devidas a Babesia, foram
implicadas em um fulminante estado hemolítico febril em
pacientes esplenectomizados. A malária é relatada como mais
grave nas pessoas asplênicas [Boone 1995], trazendo um maior
risco de morte.
As características da sepsia fulminante pós-esplenectomia
incluem o surgimento repentino de febre e calafrios, vômitos
e cefaléia. A doença rapidamente progride para choque
hipotensivo, sendo freqüentemente acompanhada por hemorragia
intravascular disseminada (síndrome de WaterhouseFriederichsen). A taxa de mortalidade dessas infeções é de
aproximadamente 50%, independentemente das medidas intensivas
de apoio. É crítica, portanto, a intervenção precoce baseada
na suspeita clínica, mesmo na ausência de muitos dos achados
acima descritos.
O risco de infecção fulminante pós-esplenectomia varia com:
• Idade – o risco é muito alto em crianças <2 anos de idade. Entretanto, tem sido
relatada bacteremia fulminante em adultos, até 25-40 anos após a esplenectomia.
• Tempo decorrido desde a esplenectomia – o maior risco parece estar no período de 14 anos após a cirurgia
• Estado imunológico do paciente

Medidas preventivas

Os três tipos de medidas protetoras que um médico pode
utilizar para evitar a sepsia pós-esplenectomia incluem:
1. Imunoprofilaxia
2. Quimioprofilaxia
3. Educação do Paciente
Imunoprofilaxia

A vacinação contra o Streptococcus pneumoniae é um passo
crítico na prevenção de uma infecção fulminante após uma
esplenectomia. A vacina pneumocócica atualmente disponível é
uma vacina de polissacarídeos 23-valente, a qual pode ser
administrada por via subcutânea ou intramuscular. Brevemente
estará disponível uma vacina conjugada. A taxa de proteção da
vacina 23-valente é de 70-85%. A vacina pneumocócica deve ser
administrada pelo menos 2 semanas antes da esplenectomia e, a
seguir, em 3-5 anos. A resposta imunológica a essa vacina de
polissacarídeos é fraca em crianças com menos de dois anos de
idade. As crianças vacinadas com menos de dois anos devem ser
revacinadas aos dois anos. Os pacientes esplenectomizados sem
ter recebido a vacina pneumocócica, ainda podem se beneficiar
com a vacinação.
Se não tiver sido administrada como parte da vacinação
rotineira na infância, a vacina contra Haemophilus influenzae
deverá ser administrada antes dos pacientes serem submetidos
a esplenectomia, devendo ser administrada também aos já
esplenectomizados.
Também deve ser administrada a vacina meningocócica de
polissacarídeos aos pacientes que serão submetidos a
esplenectomia, assim como aos pacientes previamente
esplenectomizados mas não imunizados.
Essas vacinas podem ser administradas ao mesmo tempo, com
diferentes seringas e em locais diferentes.
É recomendada a administração anual de vacina contra o vírus
da influenza, a fim de se evitar essa doença febril que
poderia, caso contrário, requerer avaliação intensiva e
controle de um episódio febril no hospedeiro esplenectomizado
portador de talassemia (ver abaixo).
Quimioprofilaxia

É recomendada a quimioprofilaxia com penicilina oral, 125 mg
2x/d para crianças com menos de dois anos e 250 mg 2x/d para
crianças com dois anos ou mais, a fim de se reduzir o risco
de sepsia pós-esplenectomia. Os antibióticos alternativos
para pacientes incapazes de tomar penicilina incluem
amoxicilina, trimetoprim-sulfametoxazol e eritromicina. Todas
as crianças esplenectomizadas com menos de cinco anos de
idade devem ser tratadas com antibióticos profiláticos. Não
está comprovado o valor da quimioprofilaxia depois dessa
idade. Alguns clínicos tratam continuamente todos os
pacientes esplenectomizados, independentemente de sua idade,
enquanto que outros tratam os pacientes cujos baços foram
removidos após a idade de cinco anos somente durante os
primeiros dois anos após a esplenectomia. O uso de
antibióticos profiláticos precisa ser regularmente
reavaliado, conforme vacinas melhores ficam disponíveis e são
desenvolvidos novos dados relativos a bactérias antibióticoresistentes.
A importância da aderência à profilaxia com antibióticos deve
ser repetidamente enfatizada aos pacientes e pais.
Entretanto, também devem ser enfatizadas as limitações da
profilaxia com antibióticos. Pacientes e pais devem
reconhecer que a profilaxia com antibióticos não evita todos
os casos de sepsia pós-esplenectomia e que a rápida avaliação
das doenças febris (ver abaixo) é essencial na prevenção da
morte por essa complicação.
Educação

A educação do paciente e seus pais pode ser altamente eficaz
na prevenção da infecção pós-esplenectomia. Os médicos devem
enfatizar aos pacientes e pais a importância de reconhecer e
comunicar doenças febris, buscando imediata atenção médica.
Em todos os episódios febris o médico deve levar fortemente
em consideração:
1. A avaliação do paciente, inclusive exame físico completo
2. A obtenção de sangue e outras culturas, conforme
indicado
3. O início do tratamento com um regime antibiótico eficaz
contra Streptococcus pneumoniae e Neisseria
meningitidis.
Se houver suspeita de bacteremia, o paciente deverá ser
tratado com antibióticos por via parenteral e observado em
uma unidade médica até terem sido avaliadas as culturas.

Os pacientes também precisam ser alertados sobre o potencial
de infecções relacionadas com viagens a uma área em que os
cuidados médicos não sejam facilmente acessíveis. Neste caso,
um antibiótico apropriado deve ser posto à disposição do
paciente para que ele o leve consigo.
Os pacientes devem ser sempre lembrados para alertar seus
médicos quanto a seu estado de esplenectomizados.

Controle das Complicações Cardíacas na Talassemia Major

Visão geral
A qualidade e a duração da vida dos talassêmicos dependentes de transfusão se
transformaram durante os últimos anos, com sua expectativa de vida aumentando
bem até a terceira década ou mais, e com uma boa qualidade de vida [Olivieri 1995;
Zurlo 1989].
Apesar disso, os sintomas cardíacos e a morte prematura devido a causas cardíacas
ainda são problemas importantes. As complicações cardíacas são a principal causa de
morte e uma das principais causas de morbidade. Na ausência de uma terapia efetiva
de quelação do ferro, muitos pacientes desenvolvem evidências de lesão miocárdica
induzida pelo ferro, com insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, morte súbita, ou uma
lenta e angustiante morte por insuficiência cardíaca congestiva [Brittenham 1994].
A avaliação regular do estado cardíaco identifica os estágios iniciais da doença cardíaca
e permite a rápida intervenção. É necessário a cooperação do médico responsável com
o cardiologista, para que sejam estabelecidos os melhores protocolos de tratamento.
A lesão característica no coração é causada pela deposição de ferro nas miofibras, com
fragmentação miofibrilar associada e diminuição do volume mitocondrial por miócito.
Classicamente tem sido sugerido que existe má correlação entre o conteúdo de ferro
no miocárdio, fibrose e insuficiência funcional cardíaca. A distribuição do ferro no
coração é relativamente irregular. Também foi sugerido que a miocardite viral é um
fator que contribui para a deterioração cardíaca aguda [Kremastinos 1995].
Manifestações clínicas
A doença cardíaca significativa por sobrecarga de ferro tipicamente ocorre com
ausência de sintomas. Entretanto, quando os sintomas ocorrem, eles incluem
palpitações, síncopes, falta de ar, dor epigástrica, tolerância diminuída aos exercícios,

e edema periférico. O desenvolvimento de sintomas de insuficiência cardíaca implica
em doença em estágio avançado, com mau prognóstico.
Uma vez que os ventrículos tenham aumentado de tamanho, são comuns as arritmias
cardíacas. Elas tendem a ser de origem atrial, mas ocasionalmente também é
observada taquicardia ventricular. A morte súbita provavelmente tem origem
arrítmica, sendo mais provávelmente ventricular que atrial.
Um importante aspecto que distingue a disfunção cardíaca decorrente da sobrecarga
de ferro é a capacidade que têm os pacientes, se detectados precocemente, de
conseguir completa recuperação com uma terapia de quelação apropriada. Esse fato
pode não ser devidamente apreciado por médicos e cardiologistas não acostumados a
tratar de pacientes com talassemia. Deve ser enfatizado que, nesses pacientes, pode
ser necessário o apoio à circulação deficiente durante diversas semanas, para que se
possa obter a recuperação.
Exames cardíacos
Além de uma história clínica completa e exame físico, a avaliação cardiológica básica
deve incluir: eletrocardiograma com 12 derivações, Raios X de tórax e
ecocardiograma. Também podem ser valiosos testes adicionais para a detecção
precoce de cardiopatia, para monitoração, ou para avaliação de outras anormalidades
cardíacas.
Eletrocardiograma: O eletrocardiograma freqüentemente é anormal, mas as
alterações são tipicamente não específicas. Essas alterações comumente incluem
alterações da despolarização nas ondas T e segmentos ST nas derivações torácicas
anteriores e, algumas vezes, uma preponderância das voltagens ventriculares direitas.
Ocasionalmente também são afetadas as ondas P, sugerindo dilatação bi-atrial. Podem
ser observados distúrbios da condução sob a forma de bloqueio do “bundle branch”,
mas são raros distúrbios de condução com grau mais elevado. Quando aparecem
novas anormalidades no ECG durante o seguimento, é necessário maior investigação
para detectar suas causas.
O ecocardiograma está amplamente disponível, é relativamente barato e de fácil
execução. Podem ser obtidos dados sobre as dimensões dos corações direito e
esquerdo, e da função bi-ventricular (encurtamento fracionado ventricular esquerdo e
fração de ejeção, alteração percentual ventricular direita em áreas)[Hinderliter 1997;
Kaul 1984], podendo ser derivados dados sobre as pressões intra-cardíacas (pressão
na artéria pulmonar, sistólica e média). A análise Doppler dos fluxos intra-cardíacos
pode fornecer uma melhor visão das anormalidades da função diastólica, mas é
afetada por muitas limitações em relação ao estado pré-carga, freqüência cardíaca e
condução AV, as quais reduzem a aplicabilidade deste método no controle clínico do
paciente único.

Também pode ser útil o exame ecocardiográfico da resposta ventricular ao exercício,
realçando os indivíduos com doença sub-clínica nos quais a fração de ejeção não se
eleva, ou até mesmo cai, em resposta ao esforço ou à estimulação por dobutamina
e.v. (usada em alguns centros).
A análise do ECG com Holter de 24 horas é um método padrão para detecção e
investigação de arritmias cardíacas, sendo adequado para a monitoração das arritmias
e sua resposta à terapia.
O teste de exercício é valioso para identificação dos pacientes sob risco de arritmias
cardíacas ou disfunção ventricular. A adequação do tratamento da doença cardíaca
também pode ser determinada pelo resultado do teste de exercício.
Um teste de exercício com avaliação da troca gasosa (teste ergoespirométrico) permite
a verificação de: pico de VO2 (máxima utilização de O2 no pico do estresse) e VO2 AT
(limiar anaeróbico), que são parâmetros intimamente relacionados com o estado
funcional e o prognóstico dos pacientes com disfunção ventricular esquerda.
Estudos com radioisótopos: O uso de MUGA (Multiple Uptake Gated Acquisition)
para determinação da fração de ejeção ventricular total é uma técnica longamente
estabelecida para documentação da disfunção ventricular. O método apresenta
algumas desvantagens (isto é, o uso de isótopos radiativos e seu alto custo). Pode ser
obtida maior acurácia com a monitoração não apenas da fração de repouso mas
também da resposta a um estresse reprodutível para documentar se a fração de
ejeção pode se elevar além de seu nível basal.
A freqüência das avaliações cardiológicas acima descritas depende da idade do
paciente e da presença e gravidade de complicações cardíacas, conforme apresentado
a seguir:
• Pacientes assintomáticos, bem quelados, com condição cardíaca normal: todos os
anos, após os 10-15 anos de idade
• Pacientes assintomáticos com moderada insuficiência cardíaca: cada 6 a 8 meses,
com particular atenção para os testes funcionais que permitem a detecção de
uma resposta diminuída ao estímulo
• Pacientes com insuficiência cardíaca grave: cada 1 a 4 meses, dependendo das
condições clínicas.
Estratégia Global de Controle
A estratégia terapêutica para prevenir ou tratar as complicações cardíacas em
pacientes com talassemia envolve um certo número de medidas gerais, junto com as
intervenções cardiológicas particulares. Essas medidas são:

• Manutenção do nível pré-transfusional de hemoglobina próximo de 9-10,5 d/dl nos
pacientes sem doença cardíaca, e de 10-11 g/dl nos pacientes com doença
cardíaca;
• Terapia regular de quelação do ferro e, em pacientes com altas cargas de ferro ou
doença cardíaca, regimes de infusões constantes (s.c. ou e.v.);
• Vigilância e controle adequado de outras causas de miocardiopatia como
hipotireoidismo, hipoparatireoidismo, deficiência de vitamina C, e outras.
Apesar da eficácia da terapia de quelação regular na prevenção da doença cardíaca,
muitos pacientes ainda desenvolvem anormalidades cardíacas. A monitoração da
função cardíaca pode ser um índice útil quanto aos prognósticos globais de um
paciente individual. A demonstração de função miocárdica insuficiente pode não
apenas servir de alerta para os clínicos administrarem o tratamento cardíaco, mas
deve alertá-los também a advertir o paciente individual de que é necessário uma
aderência mais estrita à quelação, ou o início de um programa de quelação mais
intensivo, para prevenir uma progressão inexorável para uma doença cardíaca grave.
Tratamento com medicações específicas
A intervenção e orientação cardiológicas estão resumidas a seguir:
A) Pacientes assintomáticos com condição cardíaca normal:
• sem restrições a atividades físicas e exercícios corporais.
B) Pacientes assintomáticos com insuficiência cardíaca moderada:
• sem restrições a atividades físicas
• medicação:
-

inibidores da ECA
quelação intensificada do ferro (desferrioxamina s.c. ou e.v. 24 horas x 7
dias/semana)
levar em consideração beta bloqueadores, especialmente se a arritmia for
um problema.

C) Pacientes sintomáticos com insuficiência cardíaca grave:
• restrição das atividades físicas
• transfusão de sangue lenta, com diuréticos
• medicação:
-

inibidores da ECA
diuréticos
digital, se em fibrilação atrial antes da cardioversão.

A essência do tratamento da doença cardíaca deve ser uma agressiva terapia de
quelação para rapidamente neutralizar a toxicidade do ferro e progressivamente
remover os depósitos excessivos do mesmo [Davies & Porter 2000]. Favor consultar o

Capítulo 5 para detalhes sobre o esquema, nessas condições, de um programa de
quelação apropriado.
Em anos recentes tem ocorrido uma tendência consistente para tratar os pacientes
com talassemia que apresentam disfunção ventricular leve, com agentes conhecidos
por melhorar a função miocárdica em outras formas de miocardiopatia. O tratamento
da disfunção miocárdica é melhor realizado com o uso de inibidores da enzima
conversora da angiotensina (inibidores da ECA). Esses agentes demonstraram, em
ensaios controlados, reduzir a mortalidade de pacientes não talassêmicos com
miocardiopatia estabelecida e reduzir o índice de ocorrência de insuficiência cardíaca
nos com disfunção ventricular esquerda assintomática. Esses resultados são bastante
promissores e, embora sua extensão à insuficiência cardíaca na talassemia ainda seja
conjetural, são amplamente aplicados na prática clínica. Recomenda-se as precauções
usuais, iniciando o tratamento em pacientes bem hidratados e começando com doses
baixas. A dose deve ser aumentada até o máximo tolerado, limitada por hipotensão
nos pacientes com talassemia.
Certos pacientes não conseguem tolerar os inibidores da ECA devido ao
desenvolvimento de tosse crônica. Deve ser levado em consideração o tratamento
desses indivíduos com losartan, antagonista do receptor da angiotensina II. Mesmo
não sendo forte no momento o apoio a essa droga na insuficiência cardíaca, seu perfil
hemodinâmico a aproxima dos inibidores da ECA.
A digoxina não deve ser usada nos estágios iniciais da miocardiopatia, mas pode ter
uma função como agente inotrópico em pacientes com dilatação cardíaca
acompanhada por baixa pressão arterial. A digoxina tem um papel bastante específico
na manutenção de índices ventriculares razoáveis em pacientes com fibrilação atrial
estabelecida.
Os diuréticos são o principal agente para provocar a melhora sintomática nos
indivíduos que desenvolvem congestão pulmonar ou sinais de insuficiência cardíaca
direita. Os diuréticos de alça provocam uma redução do volume circulante, o qual pode
reduzir consideravelmente a pré-carga. Esses diuréticos, portanto, devem ser usados
com cautela nos pacientes com talassemia, devido à hipotensão comumente associada.
Nos corações restritivos com insuficiência diastólica, a redução na pré-carga provocada
por um diurético de alça pode causar uma súbita queda do débito cardíaco. Esses
efeitos podem precipitar uma insuficiência pré-renal. Os diuréticos de alça, portanto,
devem ser usados com cautela e principalmente nos estágios avançados da doença.
Evidências recentes apoiam o uso da espironolactona como tratamento adjunto nos
pacientes não talassêmicos com insuficiência cardíaca. Este agente e outros afins
reduzem a depleção do potássio induzida pelos diuréticos de alça e contrabalançam o
hiperaldosteronismo. Os agentes poupadores de potássio podem ser usados com
os inibidores da ECA, mas necessitam de cuidadosa monitoração dos eletrólitos.
Ao cuidar da insuficiência cardíaca congestiva grave em hospital, é vantajoso usar
infusões endovenosas constantes de diuréticos de alça. Isso ajuda a titulação

cuidadosa das doses do diurético, em uma base de hora a hora, de acordo com a
eliminação de urina, desse modo evitando a perigosa situação de uma diurese maciça,
depleção de volume, queda do débito cardíaco e piora da função renal, que podem
acompanhar grandes doses “bolus” e.v. de diuréticos de alça.
Agentes anti-arrítmicos: Em muitas situações o uso de drogas para o tratamento de
arritmias relativamente benignas mas sintomáticas pode provocar maior morbidade e
mortalidade que nos indivíduos não tratados. A decisão de tratar arritmias de
pacientes com talassemia deve ser cuidadosamente ponderada, tendo em mente que a
toxicidade por ferro é a principal causa dessa complicação. Foi demonstrado que o
tratamento intensivo de quelação reduz as arritmias. Na maioria dos casos as arritmias
são supraventriculares, embora possa ocorrer taquicardia ventricular em indivíduos
gravemente doentes. O desenvolvimento de arritmia pode estar associado a uma
função ventricular deteriorada, podendo ser melhorada ao se cuidar deste último
problema. As arritmias requerem avaliação muito cuidadosa. Na maioria das arritmias
supraventriculares, a confiança restabelecida do paciente é em geral apropriada,
enquanto que os pacientes com arritmias ventriculares devem ser alertados sobre a
gravidade potencial dessa condição.
Os agentes beta-bloqueadores também podem ser usados para controlar muitas
arritmias. É sempre importante fazer uma avaliação cuidadosa da função ventricular ao
se considerar o uso de beta-bloqueadores em pacientes com talassemia, com as
dosagens sendo muito baixas inicialmente e com cuidadosa titulação para cima ao
longo de dias e semanas.
A amiodarona possui um espectro de eficácia bastante amplo contra as arritmias
supraventriculares e ventriculares, provocando uma sobrevida benéfica em indivíduos
não talassêmicos portadores de arritmias ventriculares com risco de vida. Ela tem,
porém, um enorme potencial de efeitos colaterais. Entre esses efeitos colaterais, os
distúrbios de função da tireóide apresentam particular relevância nos pacientes com
talassemia.
Ainda precisa ser estabelecido o papel de outras drogas como os antagonistas do cálcio
e os agentes antiarrítmicos de classe I. Em geral esses agentes devem ser evitados, já
que todos eles apresentam tendência para provocar efeito inotrópico negativo. Seu uso
não foi generalizado, já que as arritmias apresentam a tendência de estar associadas a
níveis mais graves de insuficiência miocárdica. Sem um estudo mais formal, o uso
dessas drogas ainda não pode ser recomendado aos pacientes com talassemia.
Nos pacientes que não respondem à terapia de quelação do ferro e à intervenção
farmacológica, deve ser considerada a cardioversão.
Transplante cardíaco
Uns poucos pacientes foram submetidos a transplante cardíaco devido a lesão cardíaca
grave, irreversível, e esse procedimento também foi combinado com o transplante de

fígado [Olivieri 1994]. O resultado do transplante em pacientes com talassemia precisa
ser cuidadosamente estudado para se determinar a eficácia dessa abordagem. A
presença de lesões provocadas pelo ferro em outros orgãos, pode afetar adversamente
o resultado do transplante cardíaco. Se a cirurgia for bem sucedida, ainda assim será
necessário a quelação intensiva para remover o ferro dos outros orgãos e evitar o
acúmulo do mesmo no coração transplantado.

Complicações Endócrinas na Talassemia Major
As anormalidades endócrinas estão entre as complicações comuns da talassemia. A
despeito de uma boa terapia de quelação iniciada precocemente na vida, podem
persistir problemas como amadurecimento sexual retardado e fertilidade diminuída. A
determinação da prevalência de complicações endócrinas é difícil por causa das
diferenças de idade da primeira exposição à terapia de quelação e do aumento da
sobrevida dos pacientes bem quelados.
Crescimento
Os fatores chaves que contribuem para o crescimento retardado de pacientes com
talassemia podem incluir anemia crônica, hipogonadismo e toxicidade pela quelação
[DeSanctis 1991]. Outros fatores que contribuem incluem hipotireoidismo,
hiperesplenismo, deficiência de folato, resistência ao hormônio de crescimento,
deficiência de zinco, doença hepática crônica e estresse psicológico.
Diagnóstico e pesquisas
O diagnóstico requer avaliação clínica cuidadosa para estabelecer:
•
•
•
•

taxas de crescimento lentas
baixa estatura (Fig. 9)
sinais de outras deficiências do hormônio pituitário (p.ex., gonadotrofinas)
outras possíveis causas de crescimento retardado

A investigação de uma criança com talassemia que apresenta crescimento retardado, é
em geral similar à de uma criança não talassêmica.
Avaliação de baixa estatura/crescimento retardado
O primeiro passo na investigação de baixa estatura ou crescimento retardado é a
medição regular e acurada da altura em pé e sentado, estadiamento puberal (Tanner)
e idade óssea, inclusive exame das metáfises. A interpretação da altura absoluta deve
levar em conta a altura dos pais. Estudos endócrinos adicionais que podem ser úteis
incluem testes de função da tireóide (T4, TSH), níveis dos hormônios sexuais,
determinação da secreção do hormônio de crescimento, zinco, cálcio, fosfatase
alcalina, análise da urina e pesquisa da tolerância à glicose. Os testes possivelmente
úteis incluem: IGF 1, IGFBP 3 e anticorpos antigliadina/antiendomísio (para excluir
doença celíaca). A toxicidade por desferrioxamina é uma importante causa de
crescimento retardado, conforme é descrito em detalhes no Capítulo 5.

Tratamento
Anemia, deficiência de folato e hiperesplenismo são causas tradicionais de mau
crescimento na talasemia quando as transfusões não são regulares. Nos países em que
a desferrioxamina é regularmente usada, esta é uma causa importante de retardo do
crescimento, devendo ser monitorada (ver Capítulo 5). Em pacientes peri-puberais
deve ser cuidadosamente pesquisado o hipogonadismo antes de ser iniciado o
tratamento com hormônio de crescimento. O tratamento com hormônio de crescimento
pode resultar em diminuição da sensibilidade à insulina e tolerância anormal à glicose
[DeSanctis 1999]. A suplementação com sulfato de zinco oral deve ser feita em
pacientes com comprovada deficiência de zinco.
Puberdade retardada e hipogonadismo
A puberdade retardada e o hipogonadismo são os achados endocrinológicos mais
comuns na sobrecarga de ferro. A puberdade retardada é definida como a completa
ausência de desenvolvimento puberal de meninas com cerca de 13 anos de idade e de
meninos com cerca de 14 anos de idade. O hipogonadismo é definido nos meninos pela
ausência de aumento testicular (menos de 4 ml) e nas meninas pela ausência de
desenvolvimento das mamas em torno dos 16 anos de idade [DeSanctis 1995].
A puberdade suspensa é uma complicação relativamente comum em pacientes com
talassemia major e sobrecarga moderada ou grande de ferro. Ela se caracteriza pela
ausência de progressão puberal durante um ano ou mais. Nesses casos, o tamanho
testicular permanece em 6-8 ml e o tamanho das mamas é B3 (ver Fig. 7.1). Nessas
condições, a velocidade anual de crescimento está ou acentuadamente reduzida ou
completamente ausente {DeSanctis 1995].
Figura 7.1: Determinação puberal segundo Tanner
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Investigações
• Idade óssea (Raios X do punho e mão)
• Função da tireóide (TSH e FT4)
• Função gonadal hipotalâmico-pituitária

(Hormônio

de

Liberação

da

Gonadotrofina, Gn-RH), teste de estimulação do Hormônio Luteinizante (LH) e
Hormônio Folículo Estimulante (FSH)
• Esteróides sexuais (Testosterona sérica, 17-β Estradiol sérico)
• Ultra-som pélvico
• Em casos selecionados, teste de estimulação do Hormônio de Crescimento (GH)
• Em casos selecionados, Fator de Crescimento Insulínico-I (IGF-I), Proteína de
Ligação ao Fator de Crescimento Insulínico-3 (IGFBP-3)
Tratamento
O tratamento da puberdade retardada ou suspensa e o hipogonadismo
hipogonadotrófico dependem de fatores como a idade, gravidade da sobrecarga de
ferro, lesão do eixo hipotálamo-pituitário-gonadal, doença hepática crônica, e da
presença de problemas psicológicos resultantes do hipogonadismo. É crítica a
colaboração entre endocrinologistas e outros médicos.
O tratamento para as moças pode começar com a administração oral de etinil estradiol
(2,5-5 μg por dia) durante 6 meses, seguida pela reavaliação hormonal. Se dentro de
6 meses após a cessação do tratamento não ocorrer a puberdade espontânea, o
estrogênio oral será reintroduzido em dosagens gradualmente crescentes (5-10 μg de
etinil estradiol por dia) durante mais 12 meses. Se não ocorrer sangramento
intermenstrual uterino, então será recomendada a terapia de reposição hormonal com
doses baixas de estrogênio-progesterona.
No caso de puberdade retardada em rapazes, são administradas mensalmente baixas
dosagens (25 mg/m2) de ésteres de testosterona depot por via intramuscular, durante
6 meses. Elas são seguidas por reavaliação hormonal. Em pacientes com
hipogonadismo hipogonadotrófico, a terapia (50 mg/m2) pode ser continuada até que
os índices de crescimento decaiam. A dose virilisante total é de 50-75 mg de ésteres
de testosterona depot cada 7-10 dias administrados por via intramuscular. Os mesmos
efeitos podem ser conseguidos com emplastos transdérmicos não escrotais de
testosterona.

No caso de puberdade suspensa, o tratamento consiste de ésteres de testosterona
como para a puberdade retardada e o hipogonadismo hipogonadotrófico. O tratamento
de distúrbios puberais é uma situação complexa devido às muitas complicações
associadas; cada paciente deve ser individualmente avaliado.

Hipotireoidismo
Ele pode ocorrer em talassêmicos severamente anêmicos e/ou com sobrecarga de
ferro, mas é incomum em pacientes adequamente tratados [DeSanctis 1998; Sabato
1983].
Sinais e sintomas
O hipotireoidismo pré-clínico é assintomático. No hipotireoidismo leve e evidente,
podem ser encontrados sintomas como retardo de crescimento, diminuição da
atividade, excesso de peso, constipação, redução do desempenho escolar, insuficiência
cardíaca e efusão pericárdica. A incidência de hipotireoidismo é ligeiramente mais
elevada nas mulheres. Tipicamente, a glândula tireóide não é palpável e os anticorpos
tireoideos são negativos. A ultra-sonografia da tireóide mostra um padrão irregular de
ecos, com espessamento da cápsula da tireóide.
A pesquisa da função da tireóide deve ser feita anualmente, a partir dos 12 anos de
idade. As pesquisas chaves são T4 ou T41 livres e TSH, e sua interpretação, junto com o
teste TRH e a resposta TRH, é apresentada na Figura 7.2. A idade óssea pode ser útil
na avaliação do hipotireoidismo. A maioria dos pacientes apresenta disfunção primária
da tireóide. Muito raramente ocorre o hipotireoidismo secundário causado por lesão da
glândula pituitária e mediado pelo ferro.

Figura 7.2: Hipotireoidismo e seu tratamento [adaptado de Evered 1973]
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Metabolismo diminuído do carboidrato
A tolerância diminuída à glicose e o diabetes mellitus podem ser a conseqüência da
destruição de células β secundária à sobrecarga de ferro, doença hepática crônica,
infecção viral e/ou fatores genéticos. A patogênese lembra o diabetes tipo 2, com
diferenças quanto à idade de início e à lenta progressão dos distúrbios no metabolismo
da glicose e na secreção de insulina.
Segundo os critérios da OMS [1980] para o diagnóstico e classificação da tolerância
diminuída à glicose e ao diabetes mellitus:
• Uma concentração de 8 mmol/l (144 mg/dl) ou mais da glicose plasmática venosa
em jejum, confirma o diagnóstico de diabetes.
• A glicose plasmática venosa acima de 11 mmol/l (198 mg/dl) após duas horas, é
indicativa de diabetes.
• A glicose plasmática venosa abaixo de 11 mmol/l (198 mg/dl) mas acima de 8
mmol/l (144 mg/dl) após duas horas, confirma o diagnóstico de tolerância
diminuída à glicose.
Investigações
O teste oral de tolerância à glicose deve ser realizado anualmente a partir da idade
puberal.
Tratamento
• A tolerância diminuída à glicose pode ser melhorada por uma dieta diabética rígida,
redução do peso quando indicado, e possivelmente terapia intensiva de quelação
do ferro.
• O tratamento insulínico é normalmente necessário nos pacientes sintomáticos, mas
pode ser difícil conseguir o controle metabólico.
• O papel dos agentes hipoglicemiantes orais ainda precisa ser totalmente
determinado.
Monitoração do diabetes e suas complicações
• Glicemia (diariamente ou em dias alternados)
• Cetonas

• A estimativa da frutosamina é mais útil que os níveis da hemoglobina glicosilada. A
glicose urinária é influenciada pelo limiar aumentado da glicose renal.
• Função renal (creatinina sérica)
• Lipídios séricos (colesterol: HDL, triglicérides)
• Proteína urinária
• Avaliação da retinopatia
Hipoparatireoidismo
A hipocalcemia devido ao hipoparatireoidismo é uma complicação tardia reconhecida
da sobrecarga de ferro e/ou da anemia. Essa complicação geralmente surge após os 16
anos de idade [DeSanctis 1995]. A maioria dos pacientes apresenta uma forma leve da
doença, acompanhada de parestesia.Os casos mais graves podem apresentar tetania,
convulsões ou insuficiência cardíaca.
As investigações devem começar com a idade de 16 anos e devem incluir o cálcio
sérico, fosfato sérico e balanço do fosfato. Nos casos com níveis séricos baixos de
cálcio e altos de fosfato, também deve ser medido o hormônio paratireoideo.
Tratamento
• Administração oral de Vitamina D ou um de seus análogos. Alguns pacientes
requerem altas doses de Vitamina D para normalizar seus níveis séricos de
cálcio. Estes devem ser cuidadosamente monitorados, já que a hipercalcemia é
uma complicação comum deste tratamento.
• Calcitriol, 0,25-1,0 μg duas vezes ao dia, é em geral suficiente para normalizar os
níveis plasmáticos de cálcio e fosfato. São necessários exames semanais de
sangue no início do tratamento. Os mesmos são seguidos por determinações
trimestrais do cálcio e do fosfato no plasma e na urina de 24 horas.
• Em pacientes com os níveis séricos de fosfato persistentemente elevados, deve ser
considerado o uso de um ligador de fosfato (exceto alumínio).
• A tetania e a insuficiência cardíacas devido a hipocalcemia grave requerem a
administração endovenosa de cálcio, sob cuidadosa monitoração cardíaca,
seguida por Vitamina D oral.
Fertilidade e reprodução assistida na talassemia
Uma paciente com talassemia que pede auxílio para a fertilidade, deve ser
adequadamente alertada pelo clínico principal e acompanhada por uma equipe
multidisciplinar. A gravidez deve ser considerada de alto risco neste grupo, e o casal
deve ser apropriadamente aconselhado. Uma avaliação global do estado clínico e
psicológico da paciente antes de ser considerada uma gravidez, deve incluir uma
avaliação detalhada do estado cardíaco, da função hepática, infecções virais e

endocrinopatias, com ênfase especial para o controle do diabetes. A trombofilia deve
ser considerada um risco a mais nessas pacientes.
Indução da ovulação
Em pacientes com amenorréia hipogonatrófica, a ovulação pode ser induzida por hMG
(gonadotrofina menopausal humana) e hCG (gonadotrofina coriônica humana). A
quelação deve ser descontinuada quando for iniciada a indução da ovulação. As hMGs
agem estimulando diretamente os folículos no ovário, e são administradas por injeção
intramuscular.
As hMGs usualmente são administradas por via intramuscular uma vez ao dia,
inicialmente 75 unidades (FSH) por dia, aumentando 75 unidades cada 2 dias até que
se eleve a concentração sérica de estradiol. A dosagem desse momento (dosagem
limiar) deve ser mantida até que 1-3 folículos medindo mais de 17 mm de diâmetro
sejam observados ao exame de ultra-som trans-abdominal ou vaginal ovariano. Nesse
momento, desde que as concentrações séricas de estradiol não sejam excessivas e os
folículos de tamanho intermediário não sejam muito numerosos, pode ser dada uma
dose de hCG. Isso imita a variação normal de LH do meio do ciclo, causando a ruptura
do folículo e a liberação do ovo.
A paciente é aconselhada a manter relação sexual no dia da administração da hCG e
no dia seguinte. Um exame de ultra-som e a determinação da concentração da
progesterona sérica são realizados 1 semana depois, para haver certeza de estar
presente um corpo lúteo.
O problema com a hMG é que a dose necessária para induzir a ovulação varia de uma
paciente para outra e até mesmo de um ciclo de tratamento para o próximo na mesma
pessoa. A hMG pode algumas vezes causar uma pequena inflamação no local da
injeção. Dois outros problemas associados com o uso da hMG são a gravidez múltipla e
a hiperestimulação ovariana. A hiperestimulação pode ser leve, moderada ou grave. O
perigo depende do grau de hiperestimulação ovariana: na forma leve, a paciente pode
desenvolver aumento ovariano associado a dor abdominal e distensão abdominal. A
forma mais grave da síndrome de hiperestimulação ovariana consiste de aumento
ovariano maciço devido à formação de cistos múltiplos em seguida à maturação
folicular. Há ascite associada e ocasionalmente efusão pleural. O desequilíbrio líqüido
subseqüente pode causar oligúria e insuficiência renal. Todos os folículos múltiplos
secretam estradiol, e os altos níveis séricos, combinados com insuficiência do retorno
venoso devido ao aumento ovariano, podem levar a trombose venosa profunda. O
tratamento envolve hospitalização para correção das anormalidades dos líqüidos.
Indução da espermatogênese
Para indução da espermatogênese, podem ser administradas gonadotrofinas na forma
de 2.000 unidades de hCG, tanto por via intramuscular como subcutânea, duas vezes
por semana, durante 6 meses. Se não existirem espermatozóides no ejaculado no final

de 6 meses, devem ser acrescentadas 75 unidades de hMG i.m. ou s.c. Se não houver
resposta após mais 6 meses, a terapia deve ser continuada com 2.000 unidades de
hCG duas vezes por semana e 150 unidades de hMG três vezes por semana. Esta
abordagem gradativa pode, portanto, levar 1-2 anos antes de haver certeza de que a
espermatogênese está ou não estabelecida. O tratamento prévio com testosterona não
parece comprometer a resposta às gonadotrofinas exógenas subseqüentes.
Controle da gravidez
1.
2.
3.

A desferrioxamina deve ser descontinuada assim que seja detectada gravidez.
O nível pré-transfusional médio de Hb deve ser mantido entre 10-10,5 g/dl,
particularmente durante o último trimestre.
A função cardíaca deve ser monitorada seqüencialmente ao longo da gravidez,
em complemento à meticulosa monitoração da glicemia e do estado do
diabetes.

Quelação do ferro na gravidez
Os benefícios da desferrioxamina para a mãe devem ser ponderados em relação a seu
possível risco para o feto. A segurança da desferrioxamina durante a gravidez ainda
não foi plenamente estabelecida em estudos formais. No momento, o melhor conselho
parece ser evitar a desferrioxamina durante o primeiro trimestre. Quando a paciente
apresenta uma carga de ferro extremamente alta ou é considerada sob risco
significativo de complicações cardíacas, tem sido usada uma dose baixa, de 20-30
mg/kg/dia, nos estágios finais da gravidez. O tratamento com a desferrioxamina pode
ser reiniciado integralmente durante a lactação, já que a droga não é absorvida por via
oral.
Osteoporose
A osteoporose se caracteriza por uma baixa massa óssea e pelo rompimento da
arquitetura óssea, resultando em resistência óssea reduzida e maior risco de fraturas.
Segundo os critérios da OMS (1994), a osteoporose é estritamente definida como uma
contagem T inferior a –2,5 nos testes de densidade óssea. Uma forma mais branda,
caracterizada por contagens T de –1 a –2,5, é chamada osteopenia. Essa definição se
refere a mulheres adultas e não a crianças, adolescentes, homens ou pessoas muito
idosas, já que os valores da densidade mineral óssea não foram adequadamente
definidos nesses grupos. Apesar disso, a definição de osteoporose da OMS tem sido
usada para descrever populações talassêmicas.
Os locais típicos das fraturas osteoporóticas são os corpos vertebrais, o antebraço
distal e o fêmur proximal. A massa óssea do esqueleto é o resultado de um equilíbrio
entre a quantidade de osso sintetizado e absorvido. A aquisição de massa óssea é um
processo gradual no início da infância, que se acelera dramaticamente durante a
adolescência até ser atingida a maturidade sexual. Fisiologicamente, em torno dos 9
anos de idade todo o conteúdo mineral ósseo é de aproximadamente 900 g. Ele mais

que duplica em torno dos 21 anos de idade, quando é de 2.200 g. A partir dos 30 anos
de idade, cerca de 1% da massa óssea é perdida anualmente em ambos os sexos.
Na talassemia ocorre uma alta incidência de osteoporose da coluna e quadril em
ambos os sexos. A gravidade aumenta com a idade, e mesmo pacientes jovens exibem
uma densidade mineral óssea bem inferior à dos controles pareados por idade.
Diagnóstico
A osteoporose é diagnosticada por determinações da densidade mineral óssea, sendo
que existem várias modalidades de densitometria. Os métodos atualmente podem ser
classificados em dois grupos principais: os que usam radiação ionisante, em que a
fonte de radiação é a radiação gama ou ampolas de Raios-X; e outros que usam uma
fonte de energia não ionisante como a tomografia de ressonância magnética e o ultrasom.
A absorciometria fotônica de energia única (SPA) determina o conteúdo mineral
ósseo no corpo e se apoia em um único isótopo radiativo. É apropriada para os ossos
do antebraço e calcanhar (esqueleto periférico). Esse método depende da quantidade
de gordura na parte do corpo que é medida.
A absorciomentria de Raios-X de energia única (SXA) é similar à SPA mas mais
rápida.
A absorciometria fotônica de energia dual (DPA) utiliza duas energias de um ou
dois isótopos radiativos. É apropriada para medições da coluna lombar e do colo do
fêmur (áreas centrais do esqueleto). Este método é mais acurado na coluna lombar
que no colo do fêmur.
A absorciometria de Raios-X de energia dual (DXA) pode medir o conteúdo
mineral ósseo da coluna lombar, fêmur, antebraço, calcanhar, e de todo o corpo. Na
coluna lombar, as medições são em geral realizadas entre as vértebras L1-L4, sendo
cada vértebra avaliada individualmente. Para medição do quadril, é medida a área
entre o colo femoral e a cabeça, junto com partes da diáfise. Os tempos de medição
são curtos e a dose de radiação é baixa.
A tomografia computadorizada quantitativa (QCT) é adequada para a
determinação do conteúdo mineral ósseo da coluna lombar e fêmur, apresentando a
vantagem de se poder medir separadamente as áreas cortical e trabecular do
esqueleto. A dose de radiação, entretanto, é alta.
O ultra-som mede a densidade mineral óssea no osso do calcanhar. Esta técnica pode
fornecer informações sobre a elasticidade e a massa ósseas.

Fatores que contribuem para a osteoporose na talassemia
Anemia: os valores basais da hemoglobina podem variar de 7,0 a 11 g/dl,
dependendo da disponibilidade de suprimentos de sangue em todo o mundo. É
provável que níveis baixos de hemoglobina contribuam significativamente para a
osteoporose nos pacientes com talassemia, mas essa relação ainda não foi
suficientemente estudada.
Os fatores genéticos exercem um papel importante na determinação da densidade
óssea. A herança da massa óssea está sob controle poligênico, embora os genes
responsáveis estejam mal definidos. O gene receptor estrógeno (ERG), o gene receptor
da vitamina D e os genes COLIA 1 e COLIA 2 foram implicados na regulação da
densidade óssea, mas não está clara sua contribuição para a osteoporose na
talassemia.
Hormônios sexuais e metabolismo ósseo: O hipogonadismo é o principal fator
contribuinte da osteoporose nesses pacientes. É sabido que tanto o estrogênio como a
progesterona têm atividade no metabolismo ósseo ao limitar a reabsorção e promover
a formação óssea. A testosterona exerce um efeito estimulador direto sobre a
proliferação e diferenciação das células osteoblásticas humanas e murinas.
Outros fatores que podem contribuir para a osteoporose na talassemia incluem a
sobrecarga de ferro ou seu tratamento, a deficiência de ascorbato, diabetes,
hipoparatireoidismo e hipotireoidismo. Além disso, fatores conhecidos por afetar
pacientes não talassêmicos, como álcool, dieta, tabagismo e estilo de vida sedentário,
também podem contribuir para a osteoporose em pacientes com talassemia.
Tratamento
Como a talassemia é uma doença progressiva, a prevenção e o diagnóstico precoce
são mais eficazes que a tentativa de tratar uma doença estabelecida. Os pacientes
osteopênicos devem receber uma dieta rica em cálcio e suplementação de vitamina D.
Os suplementos de cálcio oral devem ser usados com grande cautela, devido a um
risco reconhecido e progressivo de cálculos renais em pacientes com talassemia. Os
pacientes devem ser encorajados a se exercitar ativamente, devendo ser dada
orientação dietética para aumento dos alimentos ricos em cálcio. Deve ser estimulado
o não tabagismo. Os pacientes com hipogonadismo devem ser tratados com terapia de
reposição hormonal.
O tratamento da osteoporose estabelecida é importante para a prevenção da doença
progressiva e de fraturas. Todas as recomendações acima descritas para a osteopenia
também se aplicam aos pacientes com osteoporose. Os bifosfonados são potentes
inibidores da reabsorção óssea, tendo sido usados com sucesso no tratamento da
osteoporose da pós-menopausa. Relatos preliminares sugerem que os bifosfonados
melhoram os resultados da densitometria óssea nos pacientes com talassemia, mas o
efeito sobre a resistência óssea continua incerto.

Transplante de Medula Óssea

Resultado e seleção de pacientes
O transplante da medula óssea de irmãos HLA-idênticos tem sido crescentemente adotado
para a cura de hemoglobinopatias. Desde 1981 foi adquirida uma grande experiência clínica
com mais de 1.500 transplantes de medula óssea realizados em muitos centros mundiais. Os
resultados do transplante de medula melhoraram consideravelmente desde os primeiros
relatos, devido ao uso da ciclosporina, de um tratamento mais eficaz da infecção por
citomegalovírus, da melhora das técnicas de assepsia, e da evolução da terapia antibiótica
sistêmica [Lucarelli 1997].
Foram identificadas três classes de pacientes de risco, com base em:
• terapia inadequada de quelação do ferro,
• presença de fibrose hepática, e
• hepatomegalia
Os pacientes da Classe I não apresentam nenhuma dessas características, os pacientes da
Classe II apresentam uma ou duas, e o pacientes da Classe III apresentam as três
características. Foi constatado que esses fatores de risco exercem uma significativa
influência sobre o resultado no pós-transplante [Giardini 1995]. Entre as crianças
talassêmicas de Classe I transplantadas precocemente no decorrer da doença, as
probabilidades de sobrevida e sobrevida livres da doença são de 93% e 91%, com 2% de
risco de rejeição e 8% de risco de mortalidade relacionada com o transplante (Fig. 9.1). O
resultado é comparável entre centros que realizam transplantes em pacientes com
características gerais similares [Lucarelli 1997]. As probabilidades de sobrevida, sobrevida
livre da doença, mortalidade por rejeição e não rejeição, respectivamente, são de 87%,
83%, 3% e 15% nos pacientes da Classe II (Fig. 9.2) e 79%, 58%, 28% e 19% nos
pacientes da Classe III (Fig. 9.3). Nesta última categoria de pacientes, a introdução de
regimes de condicionamento contendo menos de 200 mg/kg de ciclofosfamida resultaram
em um significativa queda da mortalidade relacionada com o transplante, mas com
concomitante maior risco de rejeição do enxerto. No grupo adulto (idade > 16 anos), a
probabilidade de sobrevida com o transplante é de 66%, a probabilidade de cura é de 62%,
com 35% de chance de mortalidade relacionada com o transplante e 5% de retorno às
condições talassêmicas antes do transplante (Fig. 9.4).

Com base nesses resultados, o transplante de medula óssea na talassemia deve ser levado
em consideração em pacientes com pouca idade, ou antes que se tenham desenvolvido
complicações decorrentes da sobrecarga de ferro. O médico, o paciente e sua família devem
ponderar as vantagens e desvantagens relativas do transplante de medula óssea e da terapia
convencional. A decisão deve ser tomada levando em conta os resultados e os riscos do
tratamento convencional disponível e do transplante de medula óssea.
Doadores irmãos HLA-pareados
A aplicabilidade geral do transplante de medula óssea é limitada pela disponibilidade de um
doador HLA-pareado que seja parente. Há uma chance em quatro de que qualquer irmão
seja HLA-idêntico, com a possibilidade de que um paciente talassêmico tenha um doador
irmão HLA-idêntico, dependendo do tamanho da família.
Transplante de doador pareado não aparentado
Como a maioria dos pacientes com talassemia não tem um doador irmão compatível, há
interesse em se usar doadores não aparentados mas pareados. Espera-se que, com a
contínua melhora das técnicas de emparelhamento, as taxas de complicação sejam
reduzidas a níveis aceitáveis. Tem havido alguma aplicação de transplante usando doadores
não aparentados pareados na talassemia, o que sugere que, se os doadores não aparentados
pertencerem a um antecedente genético intimamente relacionado, o resultado poderá ser
melhorado [Dini 1999; Miano 1998]. Até o momento, porém, a experiência é limitada.
Transplante de sangue do cordão umbilical
Recentemente tem recebido considerável interesse o uso de células tronco obtidas do
sangue do cordão umbilical e coletadas por ocasião do parto. Há diversas possíveis
vantagens nesta abordagem. Em primeiro lugar, as células tronco podem ser facilmente
obtidas no nascimento, freqüentemente em número suficiente para uma doação bem
sucedida, em vez de se ficar esperando que o doador fique mais velho e possa ser
submetido a cultura da medula óssea. Em segundo lugar, foi sugerido que a doença enxerto
versus hospedeiro pode ser menos grave quando as células tronco são obtidas nesse
momento inicial da vida. Em terceiro lugar, a coleta rotineira de células tronco do sangue
do cordão umbilical em todos os nascimentos forneceria uma quantidade maior de doadores
para a terapia BMT. Neste ponto, porém, não é persuasiva a evidência de menor GVHD
com o uso do sangue umbilical. Em muitas doações, a quantidade de células tronco obtida é
insuficiente para a realização do enxerto em um receptor adulto. Por isso, embora o
transplante do sangue umbilical tem sido usado com sucesso no tratamento de doentes com
talassemia [Miniero 1998], seu valor global no tratamento desta condição ainda requer
maiores esclarecimentos.

Quimerismo misto
Após o transplante de medula óssea na β-talassemia, freqüentemente ocorre a presença de
células hematopoiéticas residuais do hospedeiro, normalmente denominada quimerismo
misto [Andreani 1996]. A redução da dose de bussulfam por ciclofosfamida nos regimes de
condicionamento produziu taxas bastante altas de quimerismo misto. A presença de
quimerismo misto em um paciente transplantado representa um fator de risco de fracasso
do enxerto. Nenhum dos pacientes que apresentaram enxertadura total do doador rejeitou o
transplante, enquanto que 29% dos pacientes com quimerismo misto rejeitaram o enxerto
dentro de 2 anos após a infusão de medula.
Apesar disso, foi observada uma condição de quimerismo misto persistente a longo prazo
(> 2 anos) após BMT bem sucedido em talassemia. Esta observação pode ter um
significativo impacto sobre os esquemas de estratégias de transplante de medula óssea no
futuro.
Seguimento pós-transplante
É particularmente importante o seguimento clínico após o transplante. No primeiro ano é
necessário atenção cuidadosa na monitoração dos parâmetros hematológicos e de
enxertadura, das complicações infecciosas e da doença do enxerto versus hospedeiro. O
seguimento a longo prazo tem interesse particular em relação à monitoração da evolução
dos problemas multi-sistêmicos (sobrecarga de ferro, desenvolvimento puberal,
crescimento, deficiências endócrinas) que estão relacionados com a doença primária.
Diversos relatos mostram que a sobrecarga de ferro, a hepatite crônica, a função cardíaca e
as deficiências endócrinas podem ser mais facilmente controladas após o transplante e
algumas vezes permitem a cicatrização dos orgãos lesados. É particularmente importante
remover o excesso de ferro após o transplante, o que pode ser em geral conseguido por
venissecção, com a retirada de 6 ml/kg de sangue a intervalos de 14 dias [Angelucci 1997].
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Figura 9.1: Probabilidades de sobrevida, de sobrevida livre da doença, mortalidade com rejeição e
sem rejeição, segundo Kaplan e Meier, de 119 pacientes talassêmicos da Classe 1 com idade
inferior a 17 anos.
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Figura 9.2: Probabilidades de sobrevida, de sobrevida livre da doença, mortalidade com rejeição e
sem rejeição, segundo Kaplan e Meier, de 291 pacientes talassêmicos da Classe 2 com idade
inferior a 17 anos.
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Figura 9.3: Probabilidades de sobrevida, de sobrevida livre da doença, mortalidade com rejeição e
sem rejeição, segundo Kaplan e Meier, de 126 pacientes talassêmicos da Classe 3 com idade
inferior a 17 anos.
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Figura 9.4: Probabilidades de sobrevida, de sobrevida livre da doença, mortalidade com rejeição e
sem rejeição, segundo Kaplan e Meier, de 115 pacientes talassêmicos adultos com mais de 16 anos
de idade.

Infecções na Talassemia
Pacientes com talassemia major apresentam maior risco de infecções devido a:
•
•
•
•
•

Anemia
Esplenectomia
Sobrecarga de ferro
Transfusões sangüíneas e
Uso da desferrioxamina

Anemia
Quando os pacientes recebem transfusões de sangue insuficientes ou não recebem transfusões, a anemia aparece
como a mais importante causa de infecções como, por exemplo, pneumonia. Embora este seja um problema raro no
Ocidente, onde há maior disponibilidade de sangue adequado, transfusões insuficientes são um problema freqüente
em alguns países em desenvolvimento e tais infecções podem, portanto, vir a ocorrer.
Esplenectomia
Pacientes que não começaram a terapia de transfusão de sangue suficientemente cedo ou que tiveram seu baço
removido apresentam um risco significativo de desenvolvimento de infecções sérias, como a pneumonia por
estreptococos, o haemophilus influenza e a meningite por Neisseria meningiditis, causada por bactérias
encapsuladas. Outras bactérias, vírus e parasitas também podem causar sérias infecções em pacientes que tiveram
seu baço removido. Isso ocorre porque o baço, como mencionado previamente, está relacionado à defesa do corpo
contra infecções.
Carga de ferro
Pacientes bem transfundidos porém quelados de maneira inapropriada – seja devido a dificuldades na obtenção da
desferrioxamina ou devido a um baixo nível de adesão ao tratamento – também podem apresentar maior risco de
aparecimento de infecções. Isso ocorre porque os agentes infecciosos se desenvolvem bem em ambientes ricos em
ferro: quanto maior a concentração de ferro no organismo, mais rapidamente eles podem crescer e se multiplicar,
causando infecções muito sérias. A infecção mais bem documentada é a causada por uma bactéria denominada
Yersinia enterocolitica – um agente infeccioso peculiar que, diferentemente de outras bactérias, não possui um
mecanismo próprio para coleta e utilização de ferro de seu próprio ambiente. Em indivíduos saudáveis, estas
bactérias são inócuas e de pequena ou nenhuma importância clínica. No entanto, na talassemia major, onde existe
um excesso de ferro livre ou ligado à molécula da desferrioxamina, a Yersinia cresce e se multiplica rapidamente,
causando infecções sérias e que podem ser fatais.
Embora um maior número de estudos tenha sido feito sobre o papel do ferro em infecções bacterianas, uma
quantidade considerável de pesquisas também foi conduzida sobre o papel do ferro em infecções viróticas (como
hepatite e AIDS), analisando como este metal pode afetar a progressão destas infecções e como é a resposta ao
tratamento com as drogas recomendadas. O resultado destas pesquisas indica que, na talassemia major, a sobrecarga
de ferro está relacionada a um pior prognóstico para as hepatites B e C virais crônicas e a uma resposta menos
satisfatória ao tratamento das mesmas. A efetividade da terapia de quelação de ferro, portanto, parece desempenhar
papel importante no prognóstico da hepatite viral crônica nestes pacientes.
Também já foi demonstrado que infecções pelo HIV em pacientes com talassemia major se apresentam de forma
mais grave quando o programa de quelação utiliza menos de 40mg/kg de peso corpóreo de desferrioxamina ou
quando os níveis de ferritina sérica estão acima de 1935 µg/L.
Resumindo, o ferro desempenha papel importante no aumento da gravidade das infecções na talassemia major,
porque ele:

(i) serve como nutriente para o crescimento de patógenos
(ii) serve como nutriente para algumas proteínas (enzimas) que favorecem à multiplicação de organismos
infecciosos
(iii) remove do corpo substâncias químicas importantes, denominadas antioxidantes, que protegem as células de
inflamações

(iv) danifica alguns tipos celulares que desempenham papel importante na defesa do corpo contra infecções.

Infecções associadas a transfusões
O sangue tem sido há muito tempo identificado como fonte importante de agentes infecciosos que podem ser
transmitidos aos pacientes durante as transfusões. Portanto, embora o sangue possa salvar vidas, também pode
causar uma série de reações indesejadas, inclusive infecções sérias e que podem colocar a vida do paciente em
risco.

É possível que o sangue
contenha
uma série de
agentes infecciosos...

...mas a transfusão que você recebe
não pode conter NENHUM!

Muitos tipos de microorganismos podem sobreviver por um certo período de tempo no sangue, infectando pacientes
quando este sangue é transfundido. Entre estes microorganismos podemos citar os vírus causadores da hepatite B e
C e o HIV1 e HIV2, todos eles patógenos significativos que podem causar sérias infecções crônicas. Na Europa e
na América do Norte, a melhoria dos serviços de transfusão de sangue, os programas de vacinação, a triagem dos
doadores de sangue e a alta qualidade dos serviços de saúde pública em geral fazem com que a transmissão destes
patógenos seja um evento raro hoje em dia: infecções pelo HBV, HCV e HIV foram praticamente reduzidas a zero
nestes países. Em muitos países em desenvolvimento, no entanto, infecções transmitidas através de transfusões de
sangue ainda ocorrem, devido à baixa qualidade dos serviços de transfusão de sangue, a serviços de saúde
desestruturados, recursos limitados e existência de outras prioridades na área de saúde. Como resultado, pacientes
com talassemia major em muitos países em desenvolvimento ainda são contaminados através de transfusões de
sangue. As infecções por hepatite B e/ ou C são de importância clínica especial em pacientes com talassemia major,
pois podem agravar grandemente as complicações relacionadas ao ferro (comuns em tais pacientes), como resultado
da doença em si ou devido a uma terapia de quelação de ferro inapropriada. A doença hepática é uma causa comum
de morbidade e morte entre pacientes talassêmicos mais idosos em países industrializados, bem como entre
pacientes de praticamente todas as idades em países em desenvolvimento.

Infecção pelo vírus da hepatite B (HBV)

A hepatite B crônica (CHB) continua sendo um sério problema de saúde pública em muitos países em
desenvolvimento, apesar da existência, já há algum tempo, de vacinas efetivas e seguras e de testes de alta
qualidade para triagem do sangue de doadores.
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Transmissão
O vírus da hepatite B é transmitido de várias maneiras além de transfusões sangüíneas, como através de contato
sexual ou de mãe para filho (durante a gravidez, no momento do parto ou durante a amamentação). No entanto,
pacientes com talassemia major, na maioria das vezes, são contaminados com o vírus da hepatite B através de
transfusões de sangue.
A transmissão da hepatite B pode ser prevenida com a implementação de políticas apropriadas para:
(i) seleção e exames de doadores de sangue
(ii) vacinação contra o HBV e programas de esterilização
(iii) prevenção da transmissão “vertical”, ou seja, transmissão de uma mãe infectada para seu filho recém-nascido.
História natural do HBV
Aproximadamente 5-10% dos pacientes infectados com o HBV permanecerão infectados por toda a vida – isto é, se
tornarão portadores crônicos – com um risco aumentado de desenvolvimento de doenças hepáticas. No caso de
bebês, 90% dos nascidos de mães infectadas serão portadores do vírus da hepatite B por toda a vida, se nenhuma
medida preventiva for tomada. Aproximadamente 25-30% dos infectados cronicamente pela hepatite B
desenvolvem doença hepática progressiva. A porcentagem de pacientes com talassemia major infectados com o
vírus da hepatite B e, portanto, com risco aumentado de desenvolvimento de doença hepática séria varia de país
para país, dependendo da implementação de medidas preventivas, como vacinação anti-HBV e triagem e seleção de
doadores e, muito importante, dependendo da prevalência local do HBV.
De acordo com dados publicados, 2 a 35% dos pacientes com talassemia major em todo o mundo são portadores da
hepatite B e 20 a 90% apresentam evidências laboratoriais de que foram infectados com o vírus em algum momento
de suas vidas (infecção no passado). Nos países desenvolvidos, a maioria dos pacientes com hepatite B possui idade
mais avançada e foi infectada antes da implementação e da melhoria das políticas de vacinação e exames de sangue.
Nos países em desenvolvimento, no entanto, pacientes de todas os grupos etários continuam a ser infectados pelo
vírus.
Tão logo o diagnóstico de talassemia major seja confirmado, antes do início das transfusões de sangue, o paciente
deve ser testado para estabelecimento de seu estado HBV – ou seja, se ele/ ela é portador crônico ou foi infectado
com o vírus da hepatite B no passado. Se o paciente não se enquadra em nenhuma destas duas situações, deve ser
vacinado contra o vírus, independentemente de sua idade. Todos os pacientes com talassemia major são testados
quanto à hepatite B anualmente. Estes testes incluem antígenos de superfície (HbsAg), anticorpos contra o HBV
(anti-HBs), antígeno E (eAg) anticorpos contra o eAg (anti HBe) e anticorpos contra o nucleocapsídeo (anti-HBc).

Pode ser necessário testar os portadores crônicos do HBV (veja 6a) mais freqüentemente, para avaliação do período
mais apropriado para o início do tratamento. A sobrecarga de ferro em pacientes com talassemia major infectados
com hepatite B crônica é um fator adicional que pode contribuir significativamente para lesões ao fígado e,
portanto, um tratamento de quelação de ferro efetivo é muito importante.

História natural da infecção pelo vírus da hepatite B
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Tratamento da infecção crônica pelo HBV
O objetivo do tratamento da hepatite B crônica é reduzir a quantidade do vírus HBV e mantê-lo suprimido,
prevenindo as conseqüências da infecção. O tratamento da infecção pelo HBV melhorou significativamente ao
longo dos últimos anos. Entre as drogas e antivirais comumente utilizados podemos citar o tratamento clássico com
o interferon-alfa recombinante, cujo uso foi há muito estabelecido. Verificou-se que o interferon-alfa, uma
substância química capaz de modular o sistema imunológico, leva à eliminação da carga viral em 25-40% dos
pacientes com hepatite crônica ativa. Um antiviral desenvolvido mais recentemente é o lamivudine. O lamivudine
(epivirTM – HBV, 3TC) isoladamente ou em combinação com o interferon tem melhorado dramaticamente o
tratamento do HBV crônico, apesar do desenvolvimento de resistência em uma certa parcela de pacientes – 14-32%
no primeiro ano e 67% após quatro anos – o que é considerado uma grande desvantagem. Uma nova droga
disponível para uso no tratamento da CHB é o medicamento oral Adefovir dipivoxil, que tem se mostrado tão
efetivo quanto o Lamivudine na supressão do vírus, sem apresentar problemas de resistência. Outras drogas
promissoras são uma nova forma de interferon desenvolvida para obtenção de maior eficiência, denominado
interferon peguilado, e um medicamento denominado entecavir. Ambos ainda estão sendo pesquisados para o
tratamento das infecções pelo HBV.

A decisão de quando tratar a doença e qual medicamento ou combinação de medicamentos utilizar deve ser tomada
pelo médico encarregado do caso, em colaboração estreita com um hepatologista – especialista no tratamento das
doenças do fígado. De forma geral, o uso destas drogas segundo diretrizes internacionalmente estabelecidas, quando
os recursos e a disponibilidade o permitem, tem melhorado tremendamente o controle da hepatite crônica e
reduzido de forma significativa o risco de desenvolvimento de doença hepática grave, como cirrose (compensada e
descompensada) e carcinoma hepatocelular (HCC).

Hepatite C (HCV)
O vírus HCV causa infecções crônicas por toda a vida em mais de 80% dos infectados. Diferentemente da hepatite
C, no entanto, a HCV não é facilmente transmitida por outras vias além de transfusões de sangue. Ainda não há
uma vacina segura e eficiente contra o HCV, embora existam testes laboratoriais que podem detectar com precisão
o vírus no sangue. A única forma efetiva, portanto, de prevenir a transmissão do HCV e reduzir as taxas de infecção
é a realização de exames cuidadosos no sangue dos doadores. No entanto, o HCV, diferentemente de outros vírus,
apresenta um longo período de incubação – ou seja, o vírus apresenta um potencial infeccioso por muito tempo uma
vez que esteja no sangue – e se apresenta em uma forma que não pode ser detectada através dos exames mais
comuns (anticorpos) utilizados na maioria dos bancos de sangue. Durante este período, o sangue pode ser
transfundido e um paciente infectado. Testes para o HCV vêm sendo muito estudados, em uma tentativa de reduzir
ao máximo este período infeccioso (também denominado “janela imunológica" ou “período imuno-silencioso”) e,
conseqüentemente, a transmissão do HCV através do sangue.
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História natural do HCV (veja 6b)
Aproximadamente 20% dos portadores crônicos do HCV desenvolverão doença hepática branda (fibrose). 20%
destes podem desenvolver doenças hepáticas mais sérias, como cirrose e carcinoma hepatocelular. A cirrose se
desenvolve em um período de até dez anos em aproximadamente 10-20% dos pacientes com hepatite C crônica
(CHC). A infecção pela hepatite C é a causa mais comum dos transplantes de fígado.
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Há seis tipos principais (genótipos) da hepatite C (veja 6c), cada um com diferentes distribuições geográficas e
significados clínicos. 10 a 80% dos pacientes com talassemia major em todo o mundo estão infectados com o HCV
e esta infecção é uma das principais causas de doença hepática crônica grave nestes pacientes. Da mesma forma que
na hepatite B, a sobrecarga de ferro em pacientes não quelados ou quelados inapropriadamente é um fator adicional
que pode contribuir significativamente para lesões hepáticas. É, portanto, importante que todos os pacientes com
talassemia major infectados com o HCV recebam tratamento apropriado de quelação de ferro e passem por testes
laboratoriais especiais para hepatite C uma vez por ano (veja 6d). A coexistência do HBV e do HCV é freqüente em
pacientes com talassemia major, pois ambos os vírus são transmitidos eficientemente através de transfusões de
sangue, e pode contribuir significativamente para uma evolução muito mais rápida da doença hepática.

6 c Distribuição geográfica global dos genótipos do HCV (Zein, 2000)
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Tratamento da hepatite C crônica
Inicialmente, o tratamento da infecção pelo HCV é feito através de uma monoterapia clássica com interferon-alfa
recombinante, embora com taxas muito baixas de resposta sustentada (10-25%). O tratamento desta forma da
hepatite, no entanto, melhorou significativamente nos últimos anos. Os tratamentos recomendados atualmente
utilizam o clássico interferon-alfa recombinante em combinação com a ribavirina - uma droga oral com
propriedades antivirais. No entanto, a terapia com a ribavirina está associada à hemólise – isto é, à degradação dos
glóbulos vermelhos. Isto ocorre porque ela causa uma redução significativa de um constituinte importante dos
glóbulos vermelhos, o ATP (trifosfato de adenosina), responsável pela sobrevivência dos mesmos. Pacientes com
talassemia major em uso de ribavirina podem apresentar hemólise acentuada e vir a necessitar de transfusões
sangüíneas mais freqüentes (um aumento de aproximadamente 30%), o que por sua vez requer uma terapia quelante
intensificada para remoção do ferro em excesso. Mais recentemente, uma forma nova e significativamente
melhorada do interferon -- o interferon peguilado – começou a ser utilizada isoladamente ou em combinação com a
ribavirina, melhorando consideravelmente as taxas de resposta e oferecendo outras opções de tratamento para
pacientes com hepatite C crônica. O tipo e a duração do tratamento dependem do tipo (genótipo) do vírus, sendo
que o tipo 1 é considerado o de tratamento mais difícil.

Fibrose

Fígado saudável

Cirrose

O tratamento deve ser decidido após consulta com um hematologista. Novos programas de tratamento aumentaram
as taxas de sucesso de 10-25% (verificadas com o uso de interferon-alfa recombinante isoladamente) para mais de
60% para tipos não 1, e para até 48% para o tipo 1. O tratamento antiviral para as infecções pelo HBV e pelo HCV
é muito caro e sua disponibilidade em muitos países em desenvolvimento é, infelizmente, limitada. Algumas
precauções gerais podem ser tomadas para evitar a transmissão do HCV e do HBV, como, por exemplo, evitar o
compartilhamento de escovas de dente, lâminas de barbear e qualquer outro objeto cortante utilizado para uso
pessoal. O HBV é mais infeccioso (ou seja, é transmitido de indivíduo para indivíduo muito mais facilmente) que a
hepatite C; no entanto, a vacinação apropriada contra o vírus elimina quase completamente o risco de transmissão.
Vírus da imunodeficiência Humana (HIV)
O HIV é o microorganismo infeccioso (veja 6e) causador da AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
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VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA

O HIV pertence a uma família de vírus conhecidos como “retrovírus”, os quais apresentam características
biológicas especiais que controlam sua multiplicação e seu comportamento no interior das células que atacam.
Entre as células do corpo humano capazes de se ligarem ao vírus, os glóbulos brancos conhecidos como linfócitos
(CD4) são as mais importantes. O vírus penetra nas células através de um mecanismo que permite que ele se torne

parte do DNA das mesmas, estabelecendo-se permanentemente no organismo do indivíduo infectado,
multiplicando-se nos linfócitos e causando danos celulares (veja 6f). Os linfócitos desempenham papel importante
no sistema imunológico do organismo. No entanto, uma vez invadidos pelos retrovírus, perdem sua capacidade de
proteger o corpo contra infecções. Sem tratamento, a doença se torna grave depois de aproximadamente 7 a 11
anos, embora os sintomas clínicos e o aumento da gravidade possam ocorrer bem mais cedo; não há um período de
tempo delimitado para o aumento da gravidade da doença. Nos estágios iniciais, um indivíduo infectado não
apresenta sintomas laboratoriais ou clínicos (é descrito como assintomático). Quando os sintomas se desenvolvem
e/ ou os resultados laboratoriais indicam danos sérios às células infectadas e rápidas taxas de crescimento do vírus,
a doença já passou para um estágio mais sério, e o indivíduo é descrito como possuidor de AIDS.
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A principal causa de morte em pacientes com AIDS não tratados é a infecção, que pode ser fatal, uma vez que o sistema
imunológico destes pacientes não funciona de forma efetiva. Praticamente qualquer patógeno pode causar infecções
graves a fatais em pacientes com AIDS não tratados, como, por exemplo, a pneumonia pneumocística de carinii (causa
mais freqüente de morte em pacientes não tratados).

O HIV é passado (transmitido) de um indivíduo a outro através do sangue, relações sexuais não protegidas e de uma
mãe infectada para seu filho (“rota vertical” de transmissão).
Como no caso do HBV e do HCV, a prevenção da transmissão do HIV através do sangue requer testes laboratoriais
rigorosos do sangue de doadores e serviços de transfusão de sangue de alta qualidade. A transmissão do HIV
através de outras vias pode ser significativamente reduzida evitando-se parceiros múltiplos e sexo desprotegido.
Como no caso da HCV, ainda não há uma vacina segura e eficiente contra o HIV.
Várias drogas conhecidas como anti-retrovirais (contra retrovírus), que interferem nos vários estágios (veja 6g) de
entrada e saída dos vírus da célula ou em sua multiplicação (replicação) no interior das mesmas, têm sido utilizadas
desde 1996. Utilizadas em combinações de duas, três ou mais, de acordo com diretrizes internacionais regularmente
atualizadas por especialistas da área, estas drogas literalmente modificaram a história natural da doença. Tanto a
sobrevida como a qualidade de vida dos pacientes infectados com o HIV melhoraram tremendamente desde que
elas se tornaram disponíveis. Drogas anti-retrovirais também tem sido utilizadas com bastante sucesso para impedir
– em mais de 80% dos casos – a transmissão vertical do vírus, ou seja, da mãe infectada para seu feto e/ ou bebê.
No entanto, da mesma forma que no tratamento do HCV e do HBV, as drogas utilizadas no tratamento do HIV são
extremamente caras. A maioria dos pacientes infectados vive em países pobres onde, apesar dos esforços, estas
drogas são extremamente limitadas, freqüentemente de custo proibitivo. Embora dados publicados até agora

indiquem baixos índices de infecção entre pacientes com talassemia major, as estatísticas provavelmente serão
significativamente mais altas quando dados de mais países estiverem disponíveis.
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Inúmeros outros microorganismos podem ser transmitidos através do sangue. Embora não necessariamente causem
infecções crônicas, eles podem se tornar clinicamente significativos em pacientes com talassemia major ou outras
anemias hemolíticas, principalmente em casos em que o sistema imunológico foi grandemente suprimido, como,
por exemplo, após uma cirurgia de transplante.

Outros vírus
Parvovírus Humano B-19
O Parvovírus Humano B-19 (HPV B-19) é outro vírus que pode ser transmitido através do sangue (embora esta não
seja sua principal via de transmissão). O efeito mais importante deste vírus em pacientes com talassemia ou outras
anemias hemolíticas, como a anemia de células falciformes, é um defeito temporário na produção de glóbulos
vermelhos – conhecido como crise aplástica transitória. A fase aguda da infecção pelo HPV B-19 é caracterizada
por uma queda súbita da hemoglobina e pelo desaparecimento dos precursores dos glóbulos vermelhos, os
reticulócitos. Em geral, quando a infecção é rapidamente diagnosticada, o paciente pode ser tratado com uma
transfusão de sangue total, que geralmente contém anticorpos suficientes para combater o vírus. No entanto,

pacientes imunossuprimidos – ou seja, que passaram por um transplante de medula óssea ou portadores do HIV –
podem desenvolver complicações clínicas mais sérias e algumas vezes crônicas quando infectados por este vírus.
Citomegalovírus Humano
Um vírus que apresenta perigos ainda maiores para pacientes imunossuprimidos é o Citomegalovírus humano
(CMV). Este vírus causa graves infecções em pacientes transplantados e é freqüentemente fatal se não for
rapidamente diagnosticado e tratado. Uma característica importante deste vírus é sua habilidade de se alojar
permanentemente nas células que infecta (principalmente glóbulos brancos), reativando-se de forma imprevisível e
causando graves infecções “secundárias” ou “recorrentes”. É, portanto, importante que pacientes com talassemia
major – principalmente os possíveis candidatos a um transplante de medula óssea ou pacientes que já receberam tal
transplante - recebam sangue filtrado, do qual tenha sido removida a maioria dos glóbulos brancos e seus patógenos
associados, inclusive o CMV.
Malária e Doença de Chagas
A malária e a doença de Chagas pós-transfusão já são conhecidas há mais de 50 anos. O Tripanossoma cruzi e
espécies do plasmodium, agentes causadores da doença de Chagas e da malária, respectivamente, podem
permanecer vivos por pelo menos duas semanas em componentes do sangue refrigerados e mesmo em plasma
congelado.
Devido a sérias preocupações de que o turismo para países endêmicos e o aumento da migração de países não
endêmicos para países endêmicos possam aumentar a transmissão da malária e da doença de Chagas, a Organização
Mundial de Saúde, o Conselho Europeu, as autoridades de saúde dos Estados Unidos e os Serviços Nacionais de
Transfusão de Sangue aderiram conjuntamente a padrões que visam à prevenção da malária e da doença de Chagas
pós-transfusão, inclusive suspendendo e/ ou testando doadores de sangue.

Novos patógenos
Os assim chamados “novos patógenos”, descobertos entre 1995 e 1998, incluem outros vírus da hepatite, diferentes
dos vírus da hepatite B e C – o vírus da hepatite G (HGV ou GBV-C), o SEM-V e o TTVírus. Embora a
transmissão de tais vírus através de transfusões tenha sido bem documentada, o papel dos mesmos no
desenvolvimento de doenças hepáticas ainda não foi esclarecido.

Novas preocupações com patógenos já conhecidos
A doença de Creutzfeld (CJD) e sua nova forma ou variante vCJD (forma humana da encefalite espongiforme
bovina (BSE), uma doença que acomete o gado (mal da vaca louca)), é uma doença mortal que afeta o sistema
nervoso. A doença é causada por um príon, uma partícula protéica, e não por um vírus verdadeiro, e sua estrutura
faz com que seja difícil classificá-la com outros agentes infecciosos (micróbios, bactérias e parasitas). O que se sabe
é que, sob certas condições não bem esclarecidas, o organismo humano transforma a proteína príon em um agente
nocivo associado com uma doença neurológica fatal de evolução lenta. Embora a doença seja conhecida há anos, a
importância do CJD e de sua nova variante ganhou proeminência em meados dos anos 90 – quando exames postmortem identificaram uma profusão de casos, principalmente no Reino Unido, mas também em outros países, em
menor número. Até dezembro de 2001, 113 casos haviam sido identificados no Reino Unido, 4 na França, 1 na
República da Irlanda e 1 em Hong Kong.
Acredita-se que todos os casos da nova variante do CJD documentados até agora sejam casos de pacientes que
ingeriram produtos feitos a partir de animais infectados. A transmissão também foi documentada em pacientes que
receberam hormônios derivados de humanos (hormônios de crescimento), e naqueles que receberam transplantes de
córnea e dura-máter. Também foi relatada a transmissão após neurocirurgias e procedimentos de
eletroencefalografia com instrumentos insuficientemente esterilizados. Não foram relatados casos de infecção via
transfusão sangüínea. No entanto, devido à seriedade da doença e à presença da proteína príon no tecido linfático,
vários países ocidentais – principalmente o Reino Unido – investiram recursos consideráveis em políticas que
visam prevenir sua transmissão através do sangue. Uma das políticas implementadas é a filtragem universal, isto é,
a filtragem de todo o sangue coletado, procedimento através do qual a grande maioria dos glóbulos brancos
(linfócitos) é removida.
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Segurança do sangue
Os esforços internacionais têm se focalizado na prevenção da transmissão de microorganismos infecciosos através
de transfusões. Fatores que contribuem para a segurança do sangue incluem:
(i) estabelecimento de políticas com o objetivo de garantir a doação de sangue de doadores apropriados, de forma
regular, voluntária, não paga.
(ii)Serviços de transfusão de sangue de alta qualidade, incluindo testes laboratoriais obrigatórios do sangue dos
doadores, para HIV, HBV, HCV, sífilis e outros patógenos de prevalência local.
(iii)Estabelecimento de outras medidas de saúde pública, como vacinações e processos de esterilizações.
Ao longo dos últimos anos, países industrializados também passaram a aplicar uma tecnologia especializada de
DNA em laboratório, conhecida como teste de detecção de ácido nucléico (NAT), nos procedimentos de triagem de
sangue, o que resulta em uma redução ainda maior do risco de transmissão de vírus de importância clínica, porém a
um custo muito alto.
Contaminação bacteriana
Além de vírus, outros microorganismos, como bactérias e parasitas, podem viver e se multiplicar no sangue,
infectando pacientes através de transfusões. Na verdade, os índices de contaminação por bactérias são 5 a 250 vezes
maiores que os de contaminação por vírus. Com freqüência, tal contaminação ocorre de formas simples – e pode
ser facilmente evitada. Por exemplo, uma forma comum de contaminação ocorre devido à pouca higiene – quando a
pele do doador de sangue não é apropriadamente desinfetada antes da inserção da agulha. Quando a agulha penetra
na pele, ela remove bactérias da superfície da mesma, carregando-as para o sangue coletado.
Novas abordagens em termos de segurança do sangue
Em uma tentativa de diminuir ainda mais as possibilidades de contaminação por todos os tipos de patógenos, novas
tecnologias foram desenvolvidas com o objetivo de destruir o DNA dos patógenos em uma unidade de sangue
doado. Este método é chamado de inativação de patógenos. É a primeira medida pró-ativa em termos de segurança
do sangue, pois inativa os patógenos mesmo que não se saiba ao certo se eles estão presentes na unidade de sangue,
ou mesmo se eles ainda nem são conhecidos. Pesquisas e estudos clínicos se encontram em estágios avançados e

uma tecnologia está sendo agora aprovada e comercializada na Europa para uso em plaquetas; pretende-se aplicar
esta tecnologia a outros componentes do sangue, inclusive aos glóbulos vermelhos.

Região helicóide

Segurança e disponibilidade de sangue nos países em desenvolvimento
Em muitos países em desenvolvimento, os riscos associados às transfusões de sangue são significativamente
maiores que nos países industrializados. Na maioria dos países em desenvolvimento, a adequação (isto é, a
disponibilidade) do sangue é um problema importante, e a qualidade dos serviços de transfusão de sangue,
incluindo as políticas de seleção de doadores e os programas de vacinação, ainda não correspondem aos padrões
recomendados na Europa e nos Estados Unidos.
Limitações financeiras, existência de outras prioridades e instabilidade política podem retardar o processo de
implementação de altos padrões de segurança do sangue nestes países. De acordo com dados compilados pelo
departamento de segurança de sangue da OMS, 80% da população global vive nos países em desenvolvimento,
porém recebe menos de 40% do suprimento anual total de sangue de todo o mundo, calculado em 75 milhões de
unidades. Calcula-se que somente 16% do suprimento de sangue coletado nos países em desenvolvimento seja
obtido de doadores voluntários, não-remunerados e de baixo risco, e 43% do sangue não é plenamente testado.
Como resultado, acredita-se que infecções pelo HIV, HBV e HCV através de transfusões de sangue ocorram em
muitos países em desenvolvimento – e em alguns destes países, em altas taxas. São necessários esforços mais
organizados por parte de todas as organizações e autoridades internacionais e nacionais de saúde para melhorar a
segurança e a disponibilidade do sangue nestes países.

Resumo do que pode vir a acontecer em casos de talassemia major não tratada

Órgãos que podem ser afetados por
transfusões insuficientes

 Deformidades faciais*
(hipertrofia dos ossos
maxilares superiores)

Órgãos que podem ser afetados por
quelação insuficiente

Glândula pituitária
(afeta o crescimento, órgãos
sexuais, glândulas adrenais,
tireóide)
Glândula tireóide (raro)
Glândulas paratireóides
(hipoparatireoidismo levando à
hipocalcemia)
Coração
(insuficiência cardíaca; é o mais
importante órgão afetado)
Fígado (hepatomegalia)



Hiperesplenismo
(trombocitopenia, etc)
Pâncreas (diabetes; raro)



Sangue
(anemia)

Pigmentação da pele
(descoloração cinza-azulada do
leito das unhas, articulações do
cotovelo, joelho e tornozelo)
Genitais
dificuldades em seu desenvolvimento
ou função





Fraturas
patológicas *

Dor nos ossos e articulações,
osteoporose
(hipoparatireoidismo relacionado)

Fechamento prematuro
da epífise femoral
inferior *

Fonte: poster de Ciba-Geigy)

* Devido à expansão da medula óssea

Regimes terapêuticos – abordagens presentes e futuras

Transplante de medula óssea
O transplante de medula óssea, se bem sucedido, pode oferecer a cura completa para pacientes com talassemia
major. O transplante de medula óssea para a talassemia foi iniciado em 1981 e mais de 1.500 casos foram tratados
até hoje.

O que é um transplante de medula óssea?
A medula óssea é o tecido esponjoso encontrado no interior dos ossos (veja 8a), produtor de todas as células
encontradas no sangue. Na vida adulta, a medula óssea é encontrada nas costelas, esterno, crânio, vértebras e alguns
ossos longos, mas no momento do nascimento é também encontrada em outros ossos. A medula óssea contém as
células-tronco (veja 8b), das quais se derivam os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas.
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O transplante de medula óssea é feito a partir da coleta da medula óssea de um indivíduo sadio (chamado de
doador), a qual será doada a um paciente (chamado de hospedeiro ou receptor). A medula óssea “doente” do
paciente é primeiramente destruída através de medicamentos, ou algumas vezes por radiação, em um processo
conhecido por condicionamento. A medula saudável, geralmente removida do osso do quadril, é então administrada
em forma líquida à corrente sangüínea do paciente, de forma similar a uma transfusão de sangue regular (veja 8c).
Uma vez no sangue do receptor, as células da medula óssea do doador se deslocam até os ossos longos, onde
começam a produzir células sangüíneas saudáveis. Este processo leva em torno de 2 a 3 semanas.
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Quais são os riscos?
Embora este procedimento possa ser extremamente bem sucedido, ele também carrega sérios riscos. Os riscos e
benefícios de cada caso devem ser analisados cuidadosamente antes da realização de um transplante. Para melhores
resultados, a medula óssea deve ser obtida de um irmão ou irmã com total compatibilidade
Entre as complicações podemos destacar infecções e sangramento, que geralmente ocorrem antes que a medula
doadora tenha substituído a medula do receptor. Uma outra complicação é a doença do enxerto contra o hospedeiro
(GVHD), em que a medula doadora reconhece o paciente como “estranho”, causando problemas na pele, intestinos
e fígado, que variam de brandos, sérios ou fatais.

Especialistas relatam que problemas relacionados à talassemia, como sobrecarga de ferro, hepatite crônica,
problemas cardíacos e endócrinos são muito mais facilmente controlados após o transplante de medula, e os órgãos
lesados podem até mesmo curar-se. No entanto, os pacientes devem continuar a ser cuidadosamente monitorados ao
longo de toda a vida. Após o transplante, o ferro em excesso previamente acumulado no corpo dos pacientes precisa
ser removido. Isso pode ser feito através da quelação, ou, mais simplesmente, da remoção de sangue a cada 1-2
semanas. Geralmente, 6ml de sangue por kg de peso corpóreo podem ser removidos via uma veia a cada 14 dias,
aproximadamente.
É importante compreender que o transplante apenas trata a medula óssea. Portanto, pacientes planejando uma
gravidez devem ser lembrados que seus genes permanecem afetados pela talassemia e que os genes afetados serão
passados para seus filhos.
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Como os riscos podem ser minimizados?
a) Escolha do doador. A forma mais importante de manter baixos os riscos é conseguir uma compatibilidade exata
entre o tipo tissular do paciente e o do doador. O doador ideal – aquele de HLA absolutamente idêntico ao HLA do
receptor – é um irmão gêmeo. O segundo doador mais compatível é um irmão/ã cujo HLA tenha as características
mais próximas possíveis
do HLA de seu irmão/ irmã receptor/a.
Há uma chance em 4 (25%) de que o receptor tenha um irmão ou irmã com HLA idêntico (compatível). É muito
difícil encontrar um doador compatível fora da família.
Os genes que determinam o tipo tissular humano são denominados genes HLA (iniciais de Human Lymphocyte
Antigen, em inglês, ou Antígeno Leucocitário Humano), e se referem aos tipos tissulares expressos nos glóbulos
brancos. Entre estes antígenos, os HLA-A, HLA-B, HLA-C e HLA-D desempenham o papel mais importante em
termos de compatibilidade para o transplante de medula. Há 59 antígenos no sítio HLA-A, 118 no HLA-B, 36 no
HLA-C e 137 no HLA-DR. O sistema como um todo possui inúmeros outros loci HLA e mais de 500 genes,
produzindo muitos milhares de milhões de combinações possíveis em uma determinada população.
No entanto, como estes genes são ligados e herdados em blocos , irmãos e irmãs herdam um dos dois blocos de
cada progenitor, e há 25% de chance de que os blocos sejam iguais. A chance global de ter pelo menos um irmão ou
irmã que seja compatível, porém que não apresente também a talassemia major, depende do tamanho da família.

Em média, somente em torno de 30% dos pacientes que desejam se submeter ao transplante de medula óssea
encontram um doador aparentado com HLA compatível.
As dificuldades para encontrar uma medula compatível de doadores não-aparentados (fora da família) são, como se
pode imaginar, ainda maiores. Cálculos teóricos sugerem que o perfil HLA de qualquer indivíduo difere de outro
indivíduo não-aparentado por um fator de 1 em um bilhão. É importante assegurar uma compatibilidade máxima
entre a medula do receptor e a do doador, pois as chances de sucesso são significativamente reduzidas quando a
compatibilidade é insatisfatória. Portanto, somente após tentar encontrar um doador compatível entre os parentes de
primeiro grau e se esgotar a possibilidade de outros membros mais próximos da família, começa-se a busca por um
doador não–aparentado. Além disso, o doador precisa ter pelo menos três anos de idade, para que a função de sua
medula óssea já tenha maturado.
Ao longo dos últimos anos, esforços têm se concentrado na melhoria das técnicas de compatibilidade, para tornar
possíveis os transplantes entre doadores não-aparentados compatíveis e receptores, e desta forma ter à disposição
um maior número de possíveis doadores. Bancos de dados têm sido criados compilando as características tissulares,
nome e endereço de doadores potenciais de todo o mundo que se apresentam voluntariamente para serem testados.
Assim que um receptor com compatibilidade aceitável é encontrado, o doador é informado e o transplante é
realizado. A idéia de criar cadastros de doadores não-aparentados surgiu pela primeira vez em 1987; hoje há em
torno de 3.5 milhões de doadores potenciais listados, principalmente em bancos de dados dos EUA e Europa. No
entanto, embora alguns estudos sobre doadores não-aparentados já tenham sido feitos, são necessárias mais
pesquisas para redução dos riscos envolvidos, que são consideravelmente mais elevados que no caso de irmãos
compatíveis.
b) Escolha do receptor (paciente). Alguns pacientes apresentam maior risco em relação aos transplantes. Vários
fatores de risco já foram identificados:
•
•
•

fígado aumentado – mais de 2 cm
lesão hepática – fibrose ou tecido cicatricial no fígado
controle insatisfatório da sobrecarga de ferro

Com base nestes fatores, os pacientes são classificados em três categorias, cada uma com diferente taxa de sucesso.
Pacientes de classe I apresentam somente um dos fatores de risco, enquanto pacientes classe III apresentam todos os
três fatores.
Um outro fator de risco independente é a idade do paciente; resultados em pacientes de mais de 16 anos de idade
são significativamente piores que em pacientes mais jovens (veja tabela abaixo).
Crianças (até 16 anos)
Classe I
Classe II
Classe III
Adultos (17-22 anos)

Número

Sobrevida %

Livres de eventos %

121
272
125
70

95
85
78
70

90
81
59
66

(Pesaro Experience 1995)

Idealmente, um paciente que se submeterá a um transplante de medula óssea deve ter menos de 16 anos de idade,
um fígado saudável, baixa sobrecarga de ferro e um irmão ou irmã de HLA idêntico. De acordo com o indicado na
tabela acima, as taxas de sobrevida são menores em pacientes transplantados com mais de 16 anos de idade.

Outras abordagens para o transplante de medula óssea - sem doadores idênticos
(aparentados)
Os médicos vêm trabalhando para melhorar as taxas de sucesso e diminuir os riscos de complicações associadas a
transplantes com doadores não-aparentados compatíveis, membros da família compatíveis (não irmãos), e pais não
compatíveis. Um dos aspectos abordados é a modificação do tratamento (condicionamento) para reduzir os riscos

do procedimento. No entanto, os resultados são bastante variáveis e os riscos e benefícios devem ser considerados
caso a caso (veja tabela abaixo).
Resultados de transplantes de medula óssea de doadores alternativos na talassemia
• 29 pacientes com talassemia major, idade de 1.1 a 33 anos (média de 6 anos)
¾
6 parentes de HLA idênticos
¾
2 parentes não-compatíveis
¾
13 irmãos não-compatíveis
¾
8 pais não-compatíveis
• Rejeição / falha
55%
GVHD (doença do enxerto
contra o hospedeiro) aguda I-IV
47%
• GVHD crônica
38%
• Sobrevida (acompanhamento por 7.5 anos)
• Mortalidade pelo transplante
34%

(não relacionada à falta de compatibilidade)

65%
(21% livres de eventos)
(50% GVHD, 30% infecção)

(Gorier et al. Pesaro BMT 2000)

Conclusão
O transplante de medula óssea a partir de um irmão plenamente compatível oferece altas chances de cura, com um
risco de 5% de mortalidade relacionada ao procedimento em pacientes bem selecionados. Estudos com o objetivo
de reduzir ainda mais os riscos dos transplantes continuam, inclusive visando melhorar o resultado de transplantes a
partir de doadores não plenamente compatíveis.

Transplante de sangue do cordão umbilical
Em outra técnica de transplante disponível, são examinadas as características do HLA do feto de uma mãe que
possui outra criança afetada. Se o HLA do feto for compatível com o do outro filho, o sangue do cordão umbilical
(sangue que permanece na placenta e no cordão umbilical após o nascimento de um bebê, rico em células-tronco
responsáveis pela produção de glóbulos vermelhos) pode ser transplantado para a criança doente, ao invés da
medula óssea. No entanto, uma limitação importante desta técnica é que o sangue do cordão umbilical do doador
deve conter uma quantidade mínima de células nucleadas (>1x107) por kg de peso corpóreo do receptor. Além
disso, da mesma forma que com o transplante de medula óssea, o fígado, rins, coração e pulmões do receptor devem
estar funcionando adequadamente.
O primeiro transplante bem sucedido de células do cordão umbilical foi realizado há mais de dez anos. Desde então,
500 transplantes deste tipo foram realizados em todo o mundo. Esta técnica também tem sido bem sucedida na cura
de alguns pacientes com talassemia major. No entanto, mais pesquisas são necessárias para melhorar as taxas de
sucesso.
Transplante de sangue do cordão umbilical na Talassemia
Número de crianças
Transplantadas
10
Vivas
10
Curadas
4
Recorrência da talassemia
4
(Rocha et al 1998, Eurocord)
Possíveis vantagens deste tipo de transplante são:
• O sangue do cordão umbilical se encontra relativamente livre de microorganismos infecciosos

•
•

Há um menor risco de aparecimento da doença do enxerto contra o hospedeiro (GVHD) porque os linfócitosT que causam a GVHD não são completamente funcionais no momento do nascimento (isso ainda precisa ser
confirmado no caso de pacientes talassêmicos)
Menores graus de compatibilidade com o HLA são requeridos, em comparação com o transplante de medula
óssea convencional.

Até agora os resultados são em número insuficiente para dizer se estas possíveis vantagens podem ser alcançadas
com melhores resultados.
Trabalhos vêm sendo conduzidos para estabelecimento de uma rede de centros de armazenamento de sangue do
cordão umbilical, similar ao sistema atual de bancos de sangue de voluntários. Com tratamento apropriado, o
sangue do cordão umbilical pode ser armazenado a 19ºC por 20 anos. O maior banco de sangue do cordão umbilical
existente é o New York Blood Center, com mais de 7.0000 amostras coletadas e o maior número de casos de
transplantes realizados. O custo atual para obter e transplantar sangue do cordão umbilical a partir do banco de
sangue do New York Blood Center é de US$28.000,00. Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Bélgica, Holanda e
Espanha também implementaram serviços de banco de sangue do cordão umbilical.

Outras abordagens para o tratamento

Indutores da hemoglobina fetal
Cientistas estão continuamente explorando novas formas de cura para a talassemia – preferivelmente meios nãoinvasivos e que apresentem riscos e custos menores que os métodos atuais. A maioria das novas abordagens se
concentra na redução do desequilíbrio entre as cadeias de globina. Foram identificadas várias drogas capazes de
aumentar a produção de outros tipos de cadeias, como as cadeias y, as quais, quando ligadas às cadeias α, formam
hemoglobina fetal HbF (α2 y2), reduzindo desta forma o número de cadeias α livres. As seguintes drogas suprimem
a atividade da medula óssea e estimulam a produção de cadeias y: 5-azacitidina, citosina arabinosida, hidroxiuréia,
eritropoietina e derivados do ácido butírico. Tanto a 5-azacitidina como a citosina arabinosida demonstraram efeitos
tóxicos em pacientes com talassemia, e os estudos com estas drogas foram descontinuados desde então, embora
novos derivados menos tóxicos estejam sendo investigados. Um certo êxito foi obtido com a hidroxiuréia e a
eritropoietina, embora até agora com resultados melhores em pacientes com talassemia intermedia que naqueles
com talassemia major.
O papel desempenhado pelos derivados do ácido butírico na estimulação da síntese das cadeias y ainda não é
plenamente compreendido. No entanto, o mais efetivo dos butiratos é o butirato-arginina, administrado por infusão
endovenosa. Alguns pacientes respondem melhor que outros a este tratamento, por razões que, repetindo, ainda não
são plenamente compreendidas. Melhores resultados talvez possam ser obtidos futuramente com base em uma
combinação de butirato-arginina e hidroxiuréia ou butirato-arginina e eritropoietina, ou de todas as três drogas
juntas.
No caso da talassemia major, o objetivo da utilização destas drogas é prolongar o intervalo entre as transfusões de
sangue, enquanto na talassemia intermedia o objetivo é evitar ou retardar a necessidade da terapia de transfusão e
reduzir as dores ósseas associadas com a expansão da medula óssea.

Terapia gênica
A cura final para a talassemia major requer a transferência de genes saudáveis para as células-tronco da medula
óssea – uma abordagem denominada terapia gênica. Ao longo dos últimos dez anos, tremendos progressos foram
alcançados no desenvolvimento de sistemas biológicos capazes de levar um gene saudável às células-tronco de
pacientes. Nos últimos anos, microorganismos virais (retrovírus) foram utilizados com resultados promissores. No
entanto, um problema importantes destes métodos é como garantir que as cadeias α produzidas como resultado do
gene saudável introduzido sejam de quantidade e qualidade suficientemente altas a longo prazo.

Além disso, existem preocupações quanto à segurança da introdução de vírus e possíveis interferências com outros
genes.

Diagnóstico pré-implante com compatibilidade HLA
Nos últimos anos, as pesquisas têm se focalizado em uma técnica conhecida como diagnóstico genético préimplante, ou PGD, no qual se busca um óvulo fertilizado livre da talassemia, com HLA idêntico ao HLA de uma
criança afetada, e se implanta este óvulo no útero de uma mulher. O novo bebê será capaz, então, de oferecer a seu
irmão doente o tipo exato de células necessárias para o transplante de medula. Tais métodos, embora gerem
importantes debates éticos, oferecem novas esperanças de cura. São métodos extremamente custosos e demandam
alta tecnologia; no entanto, rápidos avanços levam a crer que esta técnica pode estar mais amplamente disponível
em um futuro próximo.

Informações adicionais

Sobrevida e qualidade de vida
Melhorias dramáticas em termos do controle clínico da talassemia major ao longo dos últimos 10 a 20 anos levaram
a um grande aumento da sobrevida e da qualidade de vida dos pacientes que têm acesso ou podem pagar pelo
tratamento recomendado e o seguem da forma apropriada. No entanto, mesmo em países onde há cuidados clínicos
apropriados disponíveis, as complicações relacionadas ao ferro continuam sendo a principal causa de morte em
pacientes com talassemia.
Tanto nos países industrializados como nos países em desenvolvimento, a adesão à terapia de quelação com a
desferrioxamina é um fator determinante para a sobrevida do paciente. Mas, enquanto em países em
desenvolvimento o problema enfrentado pela maioria dos pacientes é o acesso e/ ou o custo da desferrioxamina, nos
países desenvolvidos, onde o medicamento se encontra facilmente disponível, o problema é fazer com que os
pacientes sigam o difícil e doloroso programa de tratamento e utilizem a desferrioxamina com a maior freqüência
possível.
Pesquisas publicadas em 1990 por A. Piga e colaboradores indicam que as taxas de sobrevida são mais altas quando
os pacientes recebem mais de 250 infusões de DFO por ano, e que quanto menor o número de infusões de DFO,
menor a sobrevida do paciente. Como a adesão à terapia de quelação é extremamente importante, a equipe médica,
os pais e as famílias desempenham um papel importante em termos de apoio e estímulo aos pacientes.
Autor

Ano

Número de
pacientes

Sobrevida em pacientes hiper-transfundidos e quelados
com desferrioxamina

Model e
colaboradores

1982

92

25% aos 25 anos para pacientes do Reino Unido nascidos
após 1963 e tratados tanto em unidades especializadas
como não especializadas: melhor sobrevida entre aqueles
que receberam uma dose média de DFO >4g/ semana.

Zurlo e
colaboradores

1989

1087

84,2% aos 15 anos para nascidos entre 1965 e 1969 e
96,9% aos 15 anos para nascidos entre 1970 e 74;
pacientes tratados em 7 centros especializados.

Brittenham e
colaboradores

1994

59

100% aos 25 anos para pacientes bem quelados e 32% aos
25 anos para pacientes com quelação insatisfatória
nascidos entre 1963 e 1967; acompanhamento periódico
feito por especialistas em um único centro.

Olivieri e
colaboradores

1994

97

91% para o grupo de melhor quelação e 18% para o grupo
de pior quelação após 15 anos de terapia: pacientes
tratados em 3 unidades especializadas.

Giardina e
colaboradores

1996

88

Sobrevida média de 29 anos para pacientes nascidos após
1963 e tratados em um único centro especializado.

Piga e colaboradores 1996

257

66% aos 25 anos para pacientes nascidos entre 1958 e
1993 e tratados em um único centro especializado.

Borgna-Pignatti
e colaboradores

1998

1146

82% aos 25 anos para pacientes nascidos entre 1970 e
1974 e tratados em 7 centros especializados.

Model e
colaboradores

2000

796

Mortalidade de 50% antes dos 35 anos de idade entre
pacientes do Reino Unido nascidos após 1963 e tratados
tanto em unidades especializadas como não especializadas.

Davis e
colaboradores

2001a

103

78% aos 40 anos para todo o grupo de pacientes nascidos
entre 1957 e 1997 e 100% aos 25 anos em pacientes
nascidos após 1974; pacientes tratados em uma única
unidade especializada no Reino Unido.

(“Advances in experimental medicine and Biology” (Avanços em medicina experimental e Biologia); volume 509, p.125)

A tabela acima mostra o resultado da maioria dos estudos realizados sobre sobrevida na talassemia major ao longo
dos últimos 20 anos. Estes dados indicam que indivíduos com talassemia major que recebem tratamento adequado
desde cedo, principalmente os nascidos após 1974 (quando começaram a surgir novos conhecimentos sobre uma
melhor utilização da desferrioxamina), que continuam em tratamento e apresentam boa adesão ao mesmo,
apresentam boas chances de longa sobrevida com boa qualidade de vida. Um fator chave na melhoria dos serviços e
da qualidade de vida dos pacientes com talassemia major em muitos países foi o estabelecimento de um centro
médico exclusivo de referência, onde os pacientes podem receber tratamento de melhor qualidade. Infelizmente, no
entanto, muito ainda deve ser feito em vários países em desenvolvimento para elevar os padrões de atendimento
clínico a pacientes com talassemia.
Outros aspectos de possível relevância para os pacientes e/ ou seus pais dizem respeito a casamento, família,
nutrição e atividades físicas.
Dieta e Talassemia
Em geral, pacientes com talassemia não precisam seguir uma dieta especial. Os pacientes devem, no entanto, evitar
alimentos ricos em ferro. Ë também aconselhável evitar bebidas alcoólicas, ou consumi-las com moderação, pois o
fígado fica particularmente vulnerável na talassemia – tanto devido aos altos níveis de ferro que armazena quanto
devido à possibilidade de que os pacientes tenham sido expostos à hepatite (leia mais na seção especial sobre
nutrição).
Esportes e talassemia
Pacientes talassêmicos podem praticar a maioria dos esportes – a freqüência e o tipo dos mesmos depende da
condição clínica do paciente, que deve buscar aconselhamento médico.
Férias e Talassemia
A TIF elaborou uma lista de especialistas e centros médicos em todo o mundo (disponíveis em seu website) que
oferecem tratamento a pacientes com talassemia major. Antes de viajar, os pacientes devem localizar o centro
médico mais próximo de seu destino, inclusive, se possível, entrando previamente em contato com os médicos
responsáveis pelo atendimento local. O paciente também deve receber todas as vacinas necessárias (sempre após
consultar seu médico) antes de visitar outros países, informando-se sobre quaisquer infecções específicas
prevalentes na região que planeja visitar (veja a seção “Conselhos para viagens” publicada no website da OMS).
Todos os medicamentos requeridos pelo programa de tratamento do paciente, inclusive antibióticos e material
estéril, devem ser cuidadosamente embalados e carregados pelo paciente em sua bagagem de mão.

Pacientes que planejam visitar áreas muito montanhosas devem estar com níveis normais de hemoglobina e planejar
um certo período de tempo para aclimatação a altas altitudes. Os pacientes devem se limitar a alturas inferiores a
3.300 metros, ou então receber uma transfusão de sangue imediatamente antes de viajar para locais em altas
altitudes. Não há outras restrições, além das descritas acima, em relação a viagens feitas pelos pacientes.
Casamento e família
Um paciente com talassemia major pode, com certeza, se casar e ter filhos. A saúde de seus filhos dependerá do
estado de seu parceiro – isto é, se ele é saudável, portador do traço talassêmico ou também apresenta a talassemia.
Se um paciente se casa com outro paciente talassêmico, todas os filhos serão afetados pela talassemia. Se um
paciente se casa com um portador da β-talassemia, 50% dos filhos serão afetados e 50% serão portadores. Por outro
lado, se um paciente se casa com um indivíduo saudável, não-portador, todas os filhos (100%) serão somente
portadores da doença.
Resumindo, pacientes que seguem os programas de tratamento recomendados podem levar uma vida quase
perfeitamente normal e feliz. No Chipre, por exemplo, 83% dos pacientes talassêmicos concluíram o ensino
secundário e 25% concluíram cursos universitários. Vinte e dois por cento (22%) dos pacientes se casaram e 73%
destes têm filhos – alguns tem até 3 ou 4 filhos. Setenta e nove por cento (79%) dos pacientes de Chipre trabalham
– em serviços manuais, agricultura, como secretárias, professores e como enfermeiros, médicos ou paramédicos.

(Foto de um paciente tirada com sua permissão)

(foto tirada com permissão)

(foto de uma paciente com seu bebê saudável, tirada com sua permissão)

Epidemiologia e prevenção da talassemia
Epidemiologia
Acreditava-se inicialmente que a talassemia era uma doença limitada à região do mar Mediterrâneo; no entanto,
hoje se sabe que ela se encontra difundida por muitas partes do mundo. A talassemia foi identificada em todo o sul
da Europa, de Portugal à Espanha, Itália e Grécia, bem como em uma série de países da Europa Central e partes da
extinta União Soviética. A talassemia também afeta o Oriente Médio, e chega até o Irã, Paquistão, Índia,
Bangladesh, Tailândia, Malásia, Indonésia e sul da China, afetando também países ao longo da costa norte da
África e na América do Sul.
A talassemia é especialmente prevalente em áreas onde a malária é ou foi endêmica (veja 12a). O parasita da
malária é um agente infeccioso carregado pelo mosquito anófeles, e penetra no corpo humano através da picada do
mesmo, atacando os glóbulos vermelhos e provocando doenças (veja 12b). Acredita-se que, nas regiões onde a
malária era endêmica, alguns seres humanos passaram por uma pequena alteração genética, que lhes proporcionou
vantagens em relação aos que não o fizeram. Estas vantagens são explicadas pelo fato que mudanças importantes
ocorriam nos glóbulos vermelhos após tal alteração e não permitiam que o parasita se multiplicasse e sobrevivesse.
Esta alteração genética levou à β-talassemia minor, ou traço β-talassêmico.

12 a Países afetados pela malária antes do estabelecimento de programas de controle
12 b parasitas da Malária (trofozoítos do P. falciparum em glóbulos vermelhos)

Acredita-se que, da mesma forma que na α-talassemia e na anemia falciforme, os portadores do traço β-talassêmico
são mais capazes de sobreviver à malária que indivíduos saudáveis; conseqüentemente, o número de portadores
aumentou significativamente ao longo dos anos em regiões endêmicas da malária, pois um grande número de
indivíduos saudáveis morreu como resultado de graves infecções pela mesma. Embora os programas de erradicação
nos últimos anos tenham levado a uma grande queda na incidência da malária em muitas partes do mundo, a
talassemia e outros distúrbios da hemoglobina continuam a constituir um desafio considerável.
Migrações populacionais e casamentos entre diferentes grupos étnicos introduziram a talassemia em quase todas as
partes do mundo, inclusive no norte da Europa, onde ela não existia previamente e onde está se tornando agora um
grande problema de saúde pública.
Fontes confiáveis calculam que em torno de 15% da população global – 80 a 90 milhões de pessoas – são
portadores da β-talassemia, com aproximadamente 60.000 nascimentos de crianças afetadas por ano, a grande
maioria nos países em desenvolvimento; no entanto, é certo que estes números são subestimados: ainda há poucos
dados precisos disponíveis sobre a proporção dos portadores (freqüências do gene) em muitos grupos
populacionais, principalmente em áreas do globo onde se sabe ou se imagina que o número de casos seja grande. De
acordo com registros da TIF, no entanto, somente em torno de 200.000 pacientes com talassemia major em todo o
mundo estão vivos e tem seu tratamento registrado, escondendo uma amarga realidade: a maioria das crianças
afetadas, nascidas em países em desenvolvimento, morre sem diagnóstico ou mal-diagnosticadas, recebem
tratamento aquém do desejado, ou nem mesmo são tratadas.
O mapa (veja 12c) indica os países afetados pela β-talassemia. A talassemia e outros graves distúrbios da
hemoglobina, como a anemia falciforme e a HbE-ß-talassemia, acometem aproximadamente 5% da população
mundial.

12 c (Fonte: “Guidelines for the Clinical management of Thalassaemia” (Protocolo para
pacientes com talassemia), publicado pela TIF

Prevenção
A talassemia é uma doença que pode ser prevenida – fato bem demonstrado por países como Itália, Grécia e Chipre,
que estão entre os primeiros a estabelecer programas nacionais bem sucedidos e obtiveram uma redução
significativa do número de nascimentos de crianças afetadas, em alguns casos chegando quase a zero. Em
comparação, no Reino Unido, onde programas de prevenção de qualidade estão disponíveis a algum tempo, a taxa
de nascimentos de crianças afetadas caiu somente 50%, pois não houve políticas nacionais voltadas para a
prevenção (veja 12d).
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% esperada de nascidos
com talassemia major

Reino
Unido

Itália

Grécia

Chipre

Aspectos-chave dos programas de prevenção de maior sucesso hoje formam a base dos programas em outros países
afetados. Estes são:
•
•
•
•

Reforçar a vontade e o compromisso do governo
Estabelecer campanhas fortes de educação para a saúde, aumentando
a conscientização do público e dos profissionais de saúde.
Estabelecer laboratórios de qualidade para:
triagem e
diagnóstico pré-natal e
Promover serviços genéticos e obstétricos

A importância da prevenção
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o custo anual de um programa de prevenção em nível nacional,
na maioria dos países, é aproximadamente igual ao custo do tratamento anual de todos os pacientes nascidos em um
ano. Os custos anuais de prevenção são, no entanto, constantes, enquanto os custos anuais de tratamento aumentam
a cada ano (veja fig.A), de forma que o custo-benefício de um programa de prevenção melhora continuamente após
sua implementação. As projeções dos custos de tratamento da Organização Mundial de Saúde mostram que, sem
programas de prevenção para limitar o número de nascimentos de crianças afetadas, a maioria dos países não será
capaz de arcar com os custos do tratamento ideal para todos os pacientes talassêmicos. Um programa efetivo de
prevenção, portanto, é essencial para que os custos de tratamento dos pacientes já existentes possam ser atendidos.

Figura A . Custos cumulativos anuais de tratamento considerando o nascimento
de 1 paciente talassêmico a cada ano

Quelação de ferro ótima
Em mil
US dólares

Quelação de ferro inadequada

Sem quelação de ferro

Anos desde o início do programa

(OMS, HGN, WG/ jan 2000)

Como a talassemia é herdada
Como foi descrito no capítulo 1, o traço da β-talassemia é passado de pais para filhos através de um padrão de
herança autossômico recessivo. Quando uma criança é concebida, ela herda um gene de ß-globina do pai e um da
mãe. Quando ambos os pais carregam genes de ß-globina normais ou “saudáveis”, a criança herda dois genes de ßglobina normais, de acordo com a figura mostrada.

crianças saudáveis

Ambos os pais carregam genes de
ß- globina normais ou “saudáveis”

Quando um dos pais carrega um gene de ß-globina afetado – ou seja, quando ele/ ela é um portador da β-talassemia
– e o outro carrega um gene de ß-globina normal saudável, cada um dos filhos apresentará uma chance em dois, ou
50% de chance, de herdar o gene talassêmico afetado do pai portador, como mostrado na figura. Estas crianças são
conhecidas como:

50% saudáveis

Um dos pais carrega um gene de

(i) portadoras
do traço
de ß-talassemia ou 50% apresentam o traço de
ß-globina
afetado
(ii) indivíduos
heterozigotos
(ele/ ela é um
portador dapara a β-talassemia ou ß- talassemia
(iii) indivíduos
com β-talassemia minor.
ß- talassemia)

Portadores do traço talassêmico

Portadores do traço talassêmico não possuem uma doença. Não apresentam nenhum sintoma físico ou mental e não
requerem tratamento médico ou dieta especial. Sua condição não se transforma em uma doença séria ao longo do
tempo – na verdade, a maioria dos portadores nem mesmo sabe disso a não ser depois de exames específicos. No
entanto, alguns portadores podem apresentar anemia branda, que pode ser diagnosticada erroneamente como
anemia por deficiência de ferro. Exames laboratoriais podem facilmente estabelecer a diferença entre os dois tipos
de anemia. Mulheres grávidas portadoras podem apresentar anemia moderada, tratada com a prescrição de
suplementos de ferro durante a gravidez.

Porque é importante saber se você é um portador
Embora o fato de ser um portador do traço talassêmico não ocasionar nenhum efeito desfavorável sobre a saúde, se
um portador tiver um filho com outro portador, em 25% dos casos (uma chance em quatro) esta criança apresentará
a talassemia major.
Como a figura acima indica, quando ambos os pais são portadores, em 25% dos casos para cada gravidez (uma
chance em quatro) a criança gerada será afetada pela talassemia major, em 50% dos casos (uma chance em duas) a
criança apresentará o traço talassêmico e em 25% dos casos (uma chance em quatro) a criança não será afetada.

25% com talassemia
25% saudáveis

Ambos os pais carregam o traço
ß- talassêmico

50% com o traço
ß- talassêmico

Outras “hemoglobinas anormais” e distúrbios relacionados à hemoglobina
Vários outros tipos de hemoglobina adulta foram identificados, diferindo tanto em estrutura como em apresentação
clínica. Estas hemoglobinas anormais são conhecidas como variantes estruturais da hemoglobina e os tipos
principais são: hemoglobina S (HbS), Hemoglobina E (HbE), Hemoglobina C (HBC), Hemoglobina D (HbD) e
hemoglobina Lepore (Hb Lepore). Elas são herdadas exatamente da mesma maneira descrita para a β-talassemia.
No entanto, somente os indivíduos que herdam a Hb Lepore e a HbS de ambos os pais apresentam condições
clínicas significativas; a Hb Lepore gera uma condição intermediária entre a β-talassemia intermedia e a major, e a
HbS causa a anemia falciforme - uma hemoglobinopatia grave, diferente da β-talassemia major tanto em
apresentação clínica como em termos de tratamento. Nenhuma doença está associada ao traço das outras
hemoglobinas anormais (HbC, HbD ou HbE) herdado de ambos os pais. No entanto, estas variantes da
hemoglobina podem se combinar com o traço β-talassêmico para produzir outros distúrbios sanguíneos
relacionados, clinicamente significativos.

β-talassemia/ HbE
A HbE é uma das hemoglobinas anormais mais comuns, principalmente entre pessoas de origem sul-asiática, como
cambojanos, vietnamitas e tailandeses.

Se um dos pais carrega o traço β-talassêmico e o outro carrega o traço HbE, em 25% dos casos para cada gravidez a
criança nascerá com a β-talassemia/ HbE.
A β-talassemia/ HbE é uma anemia moderadamente grave, cujos sintomas são geralmente similares aos vistos na
β-talassemia intermedia, porém podendo ser tão graves como os vistos na talassemia major. A apresentação clínica
e o tratamento médico da β-talassemia/ HbE são descritos neste livro.
25% com a
ß- talassemia/ HbE

Um dos pais carrega o traço
da ß- talassemia e o outro carrega
o traço da HbE

25% com o traço
da HbE

25% com o traço
ß- talassêmico

25% saudáveis

Hb Lepore/ β-talassemia
Uma combinação da Hb Lepore com a β-talassemia resulta em uma condição clínica muito grave, que se parece
com a β-talassemia major e é herdada da mesma forma descrita acima para a β-talassemia/ HbE.
25% com a
ß- talassemia/ HbS

Um dos pais carrega o traço
da ß- talassemia e o outro carrega
o traço da HbS

25% com o traço
da HbS

25% com o traço
ß- talassêmico

25% saudáveis

β-talassemia/ HbS
Se um dos pais carrega o traço ß-talassêmico e o outro carrega o traço HbS, em 25% dos casos para cada gravidez a
criança nascerá com a ß-talassemia/ HbS.
A HbS é comumente encontrada em indivíduos de origem africana ou mediterrânea. A gravidade da patologia βtalassemia/ HbS varia de acordo com a quantidade de ß-globina produzida pelo gene β. Quando nenhuma ß-globina
é produzida por este gene, a condição é quase idêntica à anemia falciforme. Quando uma certa quantidade de ßglobina é produzida, a condição pode ser menos grave. As informações disponíveis neste livro não se aplicam a esta
doença. Mais informações podem ser encontradas em websites da OMS.
Outras combinações de variantes da hemoglobina podem ser herdadas, como a δß/ Hb Lepore e a HbO Arab/β,
ambas semelhantes à talassemia intermedia, e a HbS/ HbC, HbS/HbD Punjab e a HbS/ HbO Arab, as quais se
assemelham à anemia falciforme, com graus variados de gravidade.

α-talassemia

Genes de alfa-globina normais
cromossomos 16

genes da alfatalassemia minor
no mesmo
cromossomo

genes da alfatalassemia
minor em
cromossomos

Portador silencioso

A α-talassemia é muito diferente da β-talassemia; as informações disponíveis neste livro não se aplicam a
indivíduos que possuem a α-talassemia. Mais informações a respeito da mesma se encontram disponíveis no
website da OMS. No entanto, algumas informações básicas sobre sua epidemiologia e formas de herança são
descritas a seguir.
Há mais de 260 milhões de portadores da α-talassemia no mundo, com maior incidência na Índia, sul da África e
Ásia e, em menor extensão, na região mediterrânea; ela é muito rara no norte da Europa.
Diferentemente da β-globina, a α-globina é formada por quatro genes, dois em cada braço do cromossomo 16.
Os traços da α-talassemia se combinam de diferentes maneiras, causando distúrbios sanguíneos que variam de
brandos a graves.
A síndrome da hidrópsia fetal por Hb de Bart (veja ii) é a forma mais grave da α-talassemia, definida como a forma
homozigótica da αo-talassemia: nenhum dos quatro genes da globina funciona e nenhuma cadeia α é produzida. Esta
condição causa anemia grave levando à morte do feto.
Embora com amplas variações em termos de apresentação clínica, indivíduos com a doença da HbH (veja iii) são,
na maioria dos casos, saudáveis.
A única forma grave da doença da HbH é a hidrópsia fetal por HbH, uma doença bastante rara.

GENETOGRAMAS i, ii, iii
A importância da α-talassemia no curso clínico da β-talassemia
A presença do traço α-talassêmico é importante em pacientes com ß-talassemia homozigótica, pois ele pode reduzir
o desequilíbrio entre as cadeias α e β, tendo como resultado uma forma clínica mais branda da β-talassemia.

Descobrindo se você é um portador
Aconselhamento genético
Na maioria dos casos, exames laboratoriais simples podem identificar se uma pessoa carrega o traço talassêmico.
No entanto, antes que qualquer exame laboratorial seja realizado, é importante que os indivíduos recebam
aconselhamento genético sempre que possível, com informações, conselhos e orientações sobre o motivo do exame
e sobre o significado de seus resultados. O fornecimento destas informações deve ter como base um bom programa
de educação para a saúde. Um consultor genético deve ser especialmente treinado e capaz de discutir importantes
aspectos de prevenção e da própria doença, como:




Onde realizar o exame
Como interpretar os resultados do exame
O que significa ser um portador, e opções disponíveis para dois portadores que planejam ter um filho, ou
já engravidaram – isto é, casais de risco.




A natureza e o tratamento da talassemia major ou de qualquer outro distúrbio ou doença genética da
hemoglobina.
O consultor deve fornecer informações a indivíduos e casais, permitindo que estes tomem suas próprias
decisões. No entanto, os conselhos oferecidos pelo consultor e a decisão tomada pelos casais de risco são
freqüentemente influenciados por crenças religiosas e culturais. A publicação da TIF “Prevention of
Thalassaemias and other Haemoglobin disorders" (Prevenção da talassemia e outros distúrbios da
hemoglobina), volume 1, oferece ao leitor mais informações especializadas sobre este tema.

Exames laboratoriais para determinar se um indivíduo é portador do traço da β-talassemia
Os exames laboratoriais para a talassemia incluem um exame de sangue de rotina, conhecido como Exame de
Sangue Completo, que mede o nível da hemoglobina e outros parâmetros denominados Volume Corpuscular Médio
(VCM) e Hemoglobina Corpuscular Média (HCM), relacionados ao número e volume dos glóbulos vermelhos,. Por
exemplo, em adultos, um VCM menor que 75 pode ser indicativo de um portador (ou então indicar deficiência de
ferro – um segundo exame estabelece qual é o caso). Os níveis VCM costumam ser mais baixos em crianças e
variar de acordo com a idade. Os glóbulos vermelhos são também examinados ao microscópio para exame de seu
tamanho e forma. Os glóbulos vermelhos de um portador de talassemia apresentam uma coloração vermelha mais
pálida e formatos variados (poiquilocitose) (veja 12f) quando comparados a glóbulos vermelhos normais, de cor
vermelha mais escura e formato arredondado e côncavo (veja 12e).
Valores hematológicos comumente encontrados em não-portadores (normais) e
portadores da β-talassemia minor (traço)
Não-portador (normal)

Portador da β-talassemia

Hb:

Hb:

13.5 g/dl

14.2 g/dl

HCT:

42%

HCT:

42.5 %

VCM:

88.8 FL

VCM:

61.2 FL

HCM:

28.5 pg

HCM:

20.5 pg

CHCM

32.1 g/dl

CHCM

33.4 g/dl

RDW -CV:

13. 1%

RDW -CV:
A2:

15.9 %
5.3%

Formas do traço β-talassêmico
Anemia
“Clássica”

0-+

Microcitose
VCM<75fl
+

HbA2

HbF

>3.5%

1-5%

βδ

0-+

+

<3.5%

5-10%

Lepore

0-+

+

<3.5%

1-5%

Portador
silencioso

0

0

<3.5%

<2%

Outra

5-10% Lepore
Hb

Se subseqüentes exames laboratoriais (como capacidade de ligação do ferro total (TIBC) e nível da ferritina)
excluírem a deficiência de ferro como causa do VCM baixo, exames adicionais são realizados para confirmar a
presença do traço talassêmico e para determinar seu tipo. Entre os exames feitos para determinação da presença do
traço β está um método denominado eletroforese de hemoglobina, que permite a medição quantitativa da HbA e

HbA2 (componentes em maior e menor proporção na hemoglobina adulta, respectivamente). Outras hemoglobinas
normalmente presentes nos glóbulos vermelhos de adultos, como a hemoglobina fetal (HbF) também podem ser
medidos pela eletroforese. Na maioria dos casos, os exames acima são suficientes para determinar se um indivíduo
é um portador.
A presença do traço α-talassêmico é geralmente identificada por um processo de exclusão ou dedução: pessoas que
apresentam VCM baixo (não causado por deficiência de ferro) e cuja eletroforese de hemoglobina não identifica o
traço β-talassêmico, e indivíduos de origem étnica suspeita são considerados supostos portadores da α-talassemia.
Em algumas circunstâncias, é necessária a realização de testes de DNA para determinar a presença ou a ausência do
traço α ou β-talassêmico. Tais testes genéticos estão começando a ser mais amplamente utilizados para a
identificação do traço talassêmico.

Quem deve realizar um exame de sangue
Devido à importância da prevenção da talassemia e o fato que a doença ocorre em praticamente todas as partes do
mundo, a triagem do traço talassêmico deveria ser incorporada a um programa de prevenção nacional iniciado em
uma idade jovem, antes do casamento ou da gravidez, para que sejam oferecidas melhores alternativas aos
indivíduos portadores. A triagem deve ser considerada, pelo menos:
a) quando se sabe que um parente é portador ou paciente talassêmico e/ ou
b) em países conhecidos por terem alta freqüência de talassemia, ou em casos de pessoas oriundas de tais países.

Consangüinidade
Consangüinidade significa ter sangue similar -- por exemplo, um casamento entre parentes próximos é descrito
como casamento consangüíneo. Em muitas partes do mundo, tais casamentos são encorajados e praticados. No
entanto, quando mais próximos forem os parentes, maior o risco que os filhos nasçam com um distúrbio genético,
como a talassemia.
Um casal não aparentado apresenta 98% de chances de ter um filho saudável. Casais primos em primeiro grau
apresentam 96% de chances de ter um filho saudável. Primos em primeiro grau e primos em primeiro grau cujos
pais e/ ou avós são também parentes próximos apresentam 94% de chances de ter um filho saudável. Da mesma
forma, o risco adicional de ter um filho afetado diminui grandemente quanto mais distantes forem os parentes.
Aproximadamente 2 a 3 crianças em cada 1.000 filhos de pais não-aparentados apresentam um distúrbio do tipo
recessivo. Aproximadamente 2 a 20 crianças em cada 1.000 filhos de pais aparentados apresentam um distúrbio do
tipo recessivo, dependendo do grau de parentesco entre os pais.

Opções disponíveis para casais “de risco”
Exame pré-natal
Quando uma mulher portadora do traço β-talassêmico pensa em ter um filho ou já está grávida, seu parceiro deve
fazer o teste (se não souber se é portador ou não) para descobrir se também apresenta o traço talassêmico. Se ambos
forem portadores, o casal pode decidir continuar ou não seus planos de constituir uma família ou, se a mulher já
estiver grávida, continuar a gravidez e quando possível, realizar os testes para talassemia no feto: se o feto estiver
afetado, existe a possibilidade de interromper a gravidez. Outras opções para casais “de risco” incluem separação,
adoção ou fertilização in vitro com esperma ou óvulos saudáveis de terceiros. Ou, devido a crenças religiosas, o
casal pode decidir não investigar o estado do filho e dar continuidade à gravidez.

Exames para detecção da talassemia no feto
Há três tipos de exames que podem determinar, ainda no útero, se uma criança apresenta a talassemia.
(i) Amniocentese
A amniocentese é feita no segundo trimestre de gravidez, após aproximadamente 15 (variando de 18 a 22)
semanas de gestação. Utilizando o ultra-som como guia, um obstetra bem treinado insere uma agulha bem fina
através do abdômen da mãe e retira 2-3 colheres de líquido amniótico. As células fetais (células da criança no
útero) presentes no líquido são a seguir analisadas em laboratório para que se determine se o feto apresenta
talassemia.
O teste é feito quando a gravidez já está em estágio bastante avançado. Não apresenta nenhum risco
significativo para a mãe. No entanto, o teste pode causar um aborto – alguns dias ou algumas semanas após a
realização do mesmo.
(ii) Cordocentese
Utilizando o ultra-som como guia, uma agulha fina é inserida, através do abdômen, até o cordão umbilical do
feto. Aproximadamente 2 a 3 ml de sangue são aspirados e o sangue fetal é isolado em laboratório. Em mãos
hábeis, 100% de células fetais puras são obtidas na primeira tentativa, na maioria dos casos. Causas de falha na
obtenção de sangue fetal puro são: gestação ainda no início (menos de 18 semanas), obesidade materna e
placenta posteriorizada. Uma gestação ainda no início é, além disso, a causa mais importante da ocorrência de
sérias complicações na cordocentese.
A separação das cadeias de globina com eletroforese em gel é o método usual de detecção laboratorial. O
diagnóstico específico e precoce através de métodos moleculares substituiu quase completamente a
cordocentese. Esta é agora praticamente indicada somente em casos de pacientes grávidas que procuram o
médico tardiamente, pacientes com CVS (biópsia vilo-corial) inconclusiva e quando estudos prévios de casais
de risco não se encontram disponíveis.
(iii) Biópsia vilo-corial (CVS)
A CVS pode ser realizada um pouco mais cedo que a amniocentese, em torno da 10-11 semana de gestação.
Utilizando o ultra-som como guia, um obstetra especializado remove uma pequena amostra das vilosidades
coriônicas – células que contém a mesma informação genética que o feto e que irão posteriormente formar a
placenta. As células são removidas por uma agulha fina inserida através do abdômen da mãe (transabdominal)
ou por um fino cateter inserido através da vagina (transcervical). As células são então analisadas e o
diagnóstico estabelecido.
Da mesma forma que a amniocentese, a CVS não apresenta nenhum risco significativo para a mãe. No entanto,
há novamente um pequeno risco de aborto. Se um aborto ocorrer, pode ser difícil saber se ele foi causado pela
CVS, porque muitos abortos acontecem espontaneamente em torno da 12ª semana de gravidez.
Se a CVS for feita muito precocemente, antes da 8ª semana depois do último período menstrual, pode haver
um risco aumentado de malformação dos membros do bebê. No entanto, não há nenhuma evidência de risco
aumentado de malformações quando a CVS é realizada após o início da 9ª semana depois do último período
menstrual. Por esta razão, este procedimento é geralmente realizado após o início da 10ª semana depois do
último período menstrual.
Como os exames genéticos funcionam
Tanto a amniocentese como a CVS são baseados no DNA. Utilizam o método mais preciso para diagnóstico de
doenças hereditárias: a identificação, no feto, da presença ou ausência da anormalidade genética (mutação) presente
nos pais. No entanto, da mesma forma que em qualquer exame, existe uma possibilidade de erro, embora muito
pequena.
Os genes que determinam as características que herdamos, inclusive a hemoglobina, são formados por DNA. Todos
os tecidos do corpo, inclusive a placenta do bebê, contém o padrão completo de DNA do indivíduo. No caso da
CVS, por exemplo, cientistas laboratoriais estudam os genes da hemoglobina contidos no DNA de células das
vilosidades coriônicas para verificar se o bebê é normal, portador da talassemia ou apresentará talassemia major. A
análise das amostras geralmente leva em torno de uma semana.

Interrupção da gravidez
Se os exames mostrarem que o bebê está afetado, alguns casais podem decidir interromper a gravidez. O papel do
consultor genético e do obstetra nestes casos é extremamente importante. Em alguns casos os casais decidem
continuar a gravidez, aceitando o tratamento que será imposto à criança afetada por toda a sua vida. No entanto, se
o casal optar pela interrupção da gravidez, ela é feita de duas maneiras, dependendo do estágio da gravidez.
Interrupção precoce
Interrupções precoces podem ser realizadas antes da 14ª semana de gestação. O casal deve ser informado de que a
interrupção da gravidez não reduz as chances da mulher ter outro filho. No entanto, deve-se explicar também que
toda nova gravidez de um casal de risco apresentará o mesmo risco de gerar uma criança afetada. Se o casal quiser
saber se outros bebês subseqüentes apresentarão a talassemia, o diagnóstico pré-natal terá que ser feito novamente.
Interrupção tardia
O procedimento de interrupção de uma gravidez após a 14ª semana implica na indução do trabalho de parto através
da introdução de hormônios (prostaglandina) no útero. O trabalho de parto pode durar várias horas e o
procedimento é muito mais desgastante para a mulher que no caso da interrupção precoce. Repetindo, este tipo de
interrupção da gravidez não afeta a capacidade de engravidar novamente.
Outras abordagens
O diagnóstico pré-natal e a interrupção da gravidez são temas controversos. Infelizmente, no entanto, a prevenção
não pode ser feita somente através da identificação dos portadores e a triagem não é efetiva e bem sucedida sem que
sejam feitos os diagnósticos pré-natais e sem que, em alguns casos, a gravidez seja interrompida. Outros métodos
de prevenção estão sendo desenvolvidos, como a análise das células fetais no sangue da mãe. Esta técnica, no
entanto, apresenta limitações e não representa ainda uma alternativa confiável para os exames pré-natais clássicos.
Outra técnica é o diagnóstico genético pré- implante, ou PGD, que utiliza tecnologia de DNA para selecionar um
óvulo saudável de uma mulher portadora, fertilizá-lo em laboratório e introduzi-lo no útero. O PGD talvez seja mais
bem aceito por grupos que se opõem à interrupção da gravidez, e talvez, portanto, se torne mais amplamente
utilizado quando as técnicas ficarem mais baratas e mais acessíveis em termos tecnológicos.

Alimentação e Talassemia
Reduzindo o ferro absorvido dos alimentos
Na talassemia, embora a maioria da sobrecarga de ferro ocorra devido a transfusões de
sangue, a absorção aumentada do ferro da alimentação também pode contribuir para tal.
Somente uma pequena quantidade de ferro da alimentação é absorvida pelo nosso corpo; no
entanto, a quantidade absorvida é maior quando a hemoglobina do sangue é baixa. Pessoas
com hemoglobina baixa, como aquelas com talassemia intermedia ou com talassemia major
sem transfusões regulares, devem adaptar sua alimentação de forma que não somente a
quantidade total de ferro na mesma seja baixa como também a carga de ferro no corpo. Há
dois tipos de ferro na alimentação: o ferro presente na carne vermelha (ferro heme) e o ferro
distribuído em outros alimentos (ferro não-heme).
Ferro heme
O ferro heme se encontra presente na carne vermelha, como carne de vaca, cordeiro e
porco, na parte escura da carne de frango e também em frutos do mar, como sardinhas,
moluscos bivalves e mexilhões. O fígado é muito rico em ferro heme. Tente diminuir o
consumo destes alimentos, talvez substituindo-os pelas proteínas da soja. Não é, no entanto,
uma boa idéia excluir carne, frango e peixe completamente da sua alimentação porque eles
contêm outros nutrientes importantes, principalmente para crianças. Prefira a carne branca
do frango à carne vermelha, pois a primeira contém menos ferro.
Em média, após uma refeição com carne vermelha, em torno de 35% de ferro é absorvido
por nosso corpo. No entanto, essa proporção pode variar entre 10 e 40%, dependendo da
presença de leite e seus derivados na refeição. O cálcio presente no leite e em queijos,
iogurtes e cremes diminui a absorção do ferro heme. Experimente tomar um copo de leite
durante uma refeição com carne; utilize o leite para cozinhar. Bons exemplos são os molhos
brancos de lasanhas, canelones e outras massas; adicione bastante queijo ao espaguete à
bolonhesa e use iogurte e leite para cozinhar o curry.
O consumo de leite deve ser de pelo menos meio litro por dia, principalmente porque o leite
também ajuda a prevenir a osteoporose, como será discutido mais tarde. Para os que estão
preocupados com o peso, leite desnatado e semi-desnatado são fontes tão ricas de cálcio
quanto o leite integral.
Ferro não-heme
O ferro não-heme se encontra amplamente distribuído na alimentação, presente em ovos,
chocolates, cereais, verduras, legumes, frutas, raízes (batata, pastinaga), feijões e lentilhas.
No Reino Unido, vários alimentos são fortificados com ferro, como cereais para o café da
manhã, farinha de trigo e pão. No entanto, talvez isso não se verifique em outros países.
A absorção do ferro não-heme no nosso corpo é muito menor que a absorção do ferro
heme, podendo variar em mais de 20 vezes, dependendo da composição da refeição.
Os
alimentos que diminuem a absorção do ferro são: (i) cereais e (ii) laticínios. Alimentos que
aumentam sua absorção são (i) frutas e vegetais ricos em vitamina C, (ii) carnes, peixe,
moluscos e aves e (iii) picles, sauerkraut, molho de soja, vinagre e álcool.

Evitar consumir o ferro não-heme é muito difícil, porque este ferro se encontra presente na
maioria dos alimentos. No entanto, a alimentação pode ser modificada, aumentando-se o
consumo dos alimentos que diminuem a absorção e diminuindo-se o consumo dos que
aumentam a absorção do ferro pelo nosso corpo.
Alimentos que diminuem a absorção do ferro não-heme
1. Cereais
Farelo de trigo, milho, aveia, arroz e soja diminuem o ferro absorvido pelo corpo e
combatem os efeitos da vitamina C. Alimentos ricos em vitamina C aumentam a absorção
do ferro. É adequado consumir muitos cereais na sua alimentação, porém lembre-se de não
consumir alimentos ricos em vitamina C ao mesmo tempo, como suco de laranja.
Experimente combinar leite e cereais (por exemplo, sanduíche de queijo, torradas, cereais e
leite). No Reino Unido todos os tipos de farinha de trigo, com exceção da farinha integral,
devem ser, por lei, fortificados com ferro. Os cereais usados para o café da manhã podem
ser fortificados ou não. Talvez seja, portanto, melhor escolher farinha de trigo e pão
integral não-fortificados e ler cuidadosamente o rótulo da caixa do seu cereal favorito para
o café da manhã. Cereais não fortificados são, por exemplo, mingau de aveia e alguns
vendidos em casas de produtos naturais; no entanto, leia o rótulo para ter certeza que está
escolhendo um tipo não-fortificado. Em muitos outros países a farinha e os cereais tipo
café-da-manhã não são fortificados com ferro.
A proteína da soja também diminui a quantidade de ferro absorvida pelo nosso corpo. Ela é
um bom ingrediente para muitas receitas (como espaguete a bolonhesa, guisados, carnes
cozidas) e seu gosto pode ser melhorado através de temperos variados.
2. Chá, café e especiarias
Chá, café e algumas especiarias, como o orégano, diminuem a absorção de ferro. Tome
muito chá e café diariamente, principalmente durante as refeições. Melhor ainda se você
tomá-los com leite. O chá também é ótima fonte de antioxidantes, como será discutido mais
tarde.
3. Laticínios
Leite, queijo e iogurte diminuem a quantidade de ferro absorvida pelo nosso corpo. O
cálcio também é importante para evitar a osteoporose, portanto é bom introduzir o máximo
possível de leite e derivados na sua alimentação. Variedades mais magras de leite
(desnatado ou semi-desnatado) e queijo são fontes tão ricas de cálcio quanto o integral;
pode ser que você os prefira, se quiser evitar ganhar peso. Pelo menos meio litro de leite
deve ser consumido todos os dias.
Alimentos que aumentam a absorção do ferro não-heme
1.Vitamina C
A vitamina C está presente em frutas, sucos de frutas e vegetais. É preferível evitar tomar
sucos, como o suco de laranja, durante as refeições ou no café da manhã. Ao invés disso,

uma xícara de chá ou café é uma melhor opção, pois estes inibem a absorção de ferro. Ou
então, tome um copo de leite! Frutas e sucos de frutas são, contudo, boas fontes de
antioxidantes e devem ser consumidos entre as refeições. Vegetais cozidos contêm uma
menor quantidade de vitamina C porque parte da vitamina se perde na água. A cerveja
aumenta a absorção de ferro, portanto é melhor evitar tomá-la com freqüência durante as
refeições; você pode tomá-la fora das refeições, no entanto, com frutos secos, como
castanhas ou amendoim!
2. Carne, aves, peixes e frutos do mar
Carne, aves, peixe e frutos do mar não somente contêm uma grande quantidade de ferro
heme como também auxiliam a absorver o ferro de outros alimentos! Não seria
aconselhável, no entanto, eliminá-los de sua alimentação completamente, porque eles
contêm outros nutrientes vitais, importantes principalmente para crianças e adolescentes.

3. Picles, sauerkraut, vinagre de soja, molhos com álcool
Sauerkraut, picles de cebolas, nabos e cenouras, bem como produtos de soja fermentados
(ex., misô e molho de soja) aumentam a absorção do ferro. A quantidade de ferro absorvida
é ainda maior quando os picles de vegetais são adicionados a refeições que contenham pães
e centeio.
Em geral, dietas pobres em ferro contêm cereais (milho, farinha de grãos integrais, feijões)
e legumes de raízes, como a batata, com pouca carne, peixe ou alimentos ricos em vitamina
C. Dietas com quantidade moderada de ferro contêm cereais e legumes de raízes, porém
com alguns alimentos ricos em vitamina C e carne. Dietas ricas em ferro contêm
quantidades abundantes de carne, aves e peixes; além disso, contêm alimentos com altos
níveis de vitamina C, como sucos de frutas e alguns vegetais. Uma dieta rica em ferro pode
ser reduzida para uma com quantidade moderada de ferro através do consumo regular de
alimentos que diminuem a absorção do ferro pelo nosso corpo, como leite e derivados,
cereais, feijões, café e chá.
Antioxidantes na Alimentação
Os antioxidantes são importantes em qualquer dieta porque, como o nome sugere, previnem
danos oxidativos no nosso corpo. Desta maneira, desempenham papel importante na
prevenção de doenças, como doenças das coronárias e câncer. Na talassemia, devido ao
excesso de ferro no corpo, há um maior risco de danos oxidativos. Neste artigo, o autor se
concentra nos quatro principais antioxidantes : Vitamina E, vitamina C, Carotenóides e
Flavonóides
1. Vitamina E
A vitamina E é o mais importante antioxidante da alimentação. Vários estudos verificaram
que muitos pacientes com talassemia apresentam baixos índices de vitamina E em seu
sangue, quando comparados a pacientes não-talassêmicos. Isto pode ser devido ao fato de
que estes pacientes não ingerem muita vitamina E em sua alimentação ou apresentam

necessidades são mais altas da mesma. Em muitos estudos, quando a vitamina E foi
administrada em forma de suplementos seus níveis no sangue aumentaram. No entanto,
mesmo que o médico ou nutricionista recomende o consumo de suplementos, a melhor
forma de consumo de qualquer vitamina é através de alimentos.
A vitamina E é solúvel em gordura, o que significa que está presente em alimentos que
apresentam grandes quantidades de gordura. As melhores fontes de vitamina E são óleos
vegetais (azeite de oliva, óleo de girassol, óleo de palma e óleo de soja). O melhor a ser
utilizado é provavelmente o azeite de oliva, pois o tipo de gordura que contém auxilia a
prevenir doenças do coração. Em países mediterrâneos onde o azeite de oliva é muito
utilizado (Grécia, Portugal, Espanha e Itália) as doenças do coração são menos freqüentes
que no norte da Europa. Lembre-se, no entanto, que a vitamina é destruída lentamente
durante a fritura. Portanto, a melhor forma de aproveitar ao máximo o azeite de oliva é
adicioná-lo aos alimentos quase no final do preparo ou mesmo após o mesmo, como molho.
Azeite de oliva com limão, por exemplo, é um molho delicioso para peixes, frangos,
vegetais cozidos e saladas. Escolha o azeite extra virgem de oliva se você gosta de seu
sabor intenso e o utiliza como molho para saladas, ou experimente-o com os mais variados
ingredientes se quer utilizá-lo para cozinhar, fazer bolos, etc. A manteiga clarificada Ghee
também contém vitamina E mas, como o azeite de oliva apresenta vantagens adicionais,
pode ser interessante utilizá-lo também para cozinhar.
Outras fontes de vitamina E são laticínios, cereais, frutos secos, ovos e carne. Laticínios são
particularmente úteis na alimentação, não somente porque contém vitamina E mas também
porque inibem a absorção de ferro dos alimentos pelo corpo e porque contêm grandes
quantidades de cálcio, que ajuda a prevenir a osteoporose (ossos fracos). Você pode
experimentar utilizar o leite para cozinhar, ou então tomar um copo durante as refeições. O
leite desnatado tem menos vitamina E que o leite integral, embora a quantidade de cálcio
seja a mesma.

2. Vitamina C
A vitamina C aumenta a absorção do ferro não-heme. Portanto, embora a vitamina C seja
um antioxidante muito poderoso, o uso de muitos alimentos ricos na mesma em
combinação com alimentos ricos em ferro não-heme deve ser limitado. Isto é
particularmente importante para pacientes com talassemia intermedia que não são
transfundidos regularmente.
Lembre-se que o ferro não-heme se encontra amplamente distribuído na alimentação,
presente em ovos, chocolates, cereais, vegetais, frutas, raízes (batatas, pastinaga), feijões e
lentilhas. No Reino Unido, vários alimentos são fortificados com ferro, como cereais para o
café da manhã, farinha de trigo e pão, embora talvez este não seja o caso em outros países.
A vitamina C é encontrada principalmente em frutas, sucos de frutas e vegetais. É melhor
consumir sua fatia ou suco da fruta isoladamente, entre as refeições, e não durante ou
imediatamente após as mesmas. Profissionais de saúde recomendam que sejam consumidas
5 porções de frutas e vegetais diariamente.

Exemplos do que significa uma porção: um copo de suco de fruta, uma fruta, como maçã,
pêra, banana, laranja, duas fatias de abacaxi, um tomate, uma colherada de vegetais como
cenoura, courgettes, feijões ou uma salada pequena. A vitamina C é solúvel em água,
portanto, se os vegetais forem cozidos ela se perderá na água; já o cozimento no vapor a
preserva melhor. Legumes cozidos com azeite de oliva e limão são bastante saborosos
como lanche ou refeição leve. A vitamina E e a vitamina C funcionam melhor em conjunto,
então se lembre de temperar seus legumes com azeite de oliva em abundância!
3. Carotenóides
Fontes comuns de carotenóides são cenoura, abóbora amarela, milho, tomate, mamão,
laranja e verduras de folhas verde-escuras. Repetindo, a maioria destes alimentos é rica em
vitamina C e portanto as mesmas precauções descritas acima devem ser tomadas. É
interessante chamar a atenção para o fato que a absorção dos carotenóides da alimentação é
muito maior quando os alimentos contêm gordura ou óleo. Então, continue a adicionar
sempre o azeite de oliva! Os carotenóides pode ser destruídos em altas temperaturas,
portanto, mantenha o fogo baixo e diminua o tempo de cozimento, se possível.
4. Flavonóides
São encontrados no chá, vinho tinto, frutas e vegetais. Quer melhor desculpa para tomar um
belo copo de vinho tinto com sua refeição? E se a ocasião não for própria, tome um copo de
chá à mesa! O chá não somente oferece uma grande quantidade de antioxidantes como
também inibe a absorção de ferro dos alimentos, principalmente se você tomá-lo com leite.
Tente tomar várias xícaras de chá por dia. Lembre-se que precisamos de 8 copos de
líquidos por dia para uma boa hidratação.
Resumo


A vitamina E é encontrada principalmente em óleos vegetais, como o azeite de oliva
e o óleo de girassol. O melhor deles é provavelmente o azeite de oliva, pois ajuda a
proteger o coração de doenças. Adicione-o nos últimos estágios do cozimento, após
o cozimento ou em vegetais crus, já que o calor pode destruir a vitamina.



A vitamina C está presente em frutas e vegetais. É melhor evitar o consumo de
alimentos ricos nesta vitamina em combinação com alimentos ricos em ferro nãoheme se você tiver talassemia intermedia e não receber transfusões regulares.
Consuma frutas e vegetais entre as refeições. Adicione o azeite de oliva a verduras e
legumes porque a vitamina E e a vitamina C funcionam melhor em conjunto.



Os carotenóides são encontrados em cenouras, abóbora amarela, milho, tomates,
mamão, laranja e verduras de folhas verde-escuras. Como estes alimentos são
também ricos em vitamina C, tome as mesmas precauções já descritas acima.
Repetindo, azeite de oliva...



Chá e vinho tinto contém flavonóides e também são antioxidantes. Além disso, o
chá inibe a absorção do ferro.
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T2* - medição da concentração de ferro no coração
O T2* é uma medida que pode indicar os níveis de ferro nos tecidos. Os valores de T2* são
obtidos a partir de imagens feitas por um equipamento de ressonância magnética (MRI)
padrão. O equipamento de ressonância magnética utiliza um campo magnético forte e
ondas de rádio para obter imagens dos tecidos do corpo. O equipamento de ressonância
magnética detecta diferenças nas propriedades magnéticas do corpo e converte estas
diferenças em imagens que os médicos utilizam para diagnosticar várias doenças. A
sobrecarga de ferro provoca alterações das propriedades magnéticas dos tecidos, o que faz
com que os valores de T2* se tornem menores. A medição T2* do coração é importante
porque se verificou que pacientes com um valor cardíaco T2* de, por exemplo, menos de
20 milissegundos (1 milissegundo é igual a 1/1000 de um segundo) apresentam um maior
risco de doenças cardíacas relacionadas à sobrecarga de ferro que pacientes com valores de
T2*, por exemplo, maiores que de 20 milissegundos.
O exame de T2* é realizado em uma máquina de ressonância magnética fechada e o
escaneamento feito dura em torno de 45 minutos. O paciente se deita em uma espécie de
mesa acolchoada e eletrodos são posicionados em seu peito para monitoração dos
batimentos cardíacos. Ele recebe fones de ouvido com microfone embutido e pode se
comunicar a qualquer momento com o técnico. A mesa é deslizada lentamente para o
interior do equipamento, de forma que todo o corpo do paciente permanece no interior de
um túnel. O equipamento de ressonância magnética tem a forma de uma espécie de grande
“biscoito” redondo, com um túnel profundo que se inicia em seu centro. Durante o exame.
o paciente deve permanecer deitado sem se mover e deve seguir as orientações recebidas. O
técnico lhe pedirá que segure a respiração por curtos períodos de tempo para obtenção das
medidas. O aparelho emite ruídos e zumbidos intensos durante o exame; os fones de ouvido
protegem os ouvidos do paciente. O teste é totalmente não-invasivo e indolor.
Além disso, como o aparelho de ressonância magnética obtém imagens dos batimentos
cardíacos enquanto realiza as medições T2*, a função cardíaca também pode ser analisada.
Medições da função cardíaca feitas através do exame de ressonância magnética são
consideradas mais precisas que as medições feitas através de ultra-som cardíaco de rotina.
A ressonância magnética também pode medir o tamanho e o desempenho do ventrículo
direito, o compartimento do coração que bombeia sangue para os pulmões. Pacientes com
talassemia apresentam risco de desenvolverem hipertensão pulmonar (pressão alta nos

pulmões), o que pode causar aumento de tamanho do ventrículo direito. Isto pode diminuir
a efetividade do bombeamento de sangue.
Cientistas especializados se encontram agora no estágio de confirmação de todas estas
informações obtidas a partir de observações clínicas. A TIF e a NIH (National Institutes of
Health, Estados Unidos) apóiam estes estudos.

FLUXOGRAMAS
CONTROLE DOS PACIENTES
COM TALASSEMIA MAJOR

ANTES DO INÍCIO DA TERAPIA COM TRANSFUSÕES

TERAPIA DE TRANSFUSÃO DE SANGUE

CONFIRMAR O DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E
DEFINIR O POSSÍVEL PROGNÓSTICO

Para o sangue:

Hemograma completo
HEMOGLOBINA E ELETROFORESE
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA
ESTUDOS MOLECULARES (para identificar mutações α e ß,

presença do Xmn1
DEFINIR CRITÉRIOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS
ANTES DE INICIAR AS TRANSFUSÕES

Nível da Hb < 7 g/dl (em duas ocasiões com intervalo de
mais de duas semanas) e/ ou observações clínicas
(mesmo se Hb > 7 g/dl):
•
•
•

CONTROLE DE PACIENTES COM
ß-TALASSEMIA MAJOR

ALTERAÇÕES FACIAIS
CRESCIMENTO DEFICIENTE
FRATURAS ÓSSEAS

•
Uma vez que o início das transfusões é confirmado,
o seguinte deve ser feito:
Análises laboratoriais extensivas:
Genótipo do grupo sanguíneo, Nível sérico de ferritina,
Testes de Função Hepática, Perfil Bioquímico
Completo, Sorologia para HBV, HCV, HIV e CMV

•
•
•
•

Coletado de doadores voluntários e não-pagos
Triado para HBV, HCV, HIV e Sífilis
Concentrado para ↑ glóbulos vermelhos
Enriquecido com anticoagulantes e nutrientes para
manter a qualidade dos glóbulos vermelhos
• Filtrado (preferivelmente antes do armazenamento)
e lavado

Para o paciente:
a) Testar para novos anticorpos antes de cada transfusão
b) Calcular o volume necessário
c) Transfundir 10-15 ml de glóbulos vermelhos/ Kg de
peso corporal
d) Ao longo de 3- 4 horas
e) 2-5 ml de glóbulos vermelhos/ Kg/ hora para
pacientes com problemas cardíacos

Nível de Hb 9 - 10.5 g/ dl (antes da transfusão)
Nível de Hb até 15 g/ dl (após a transfusão)

MONITORAR, REGISTRAR E TRATAR REAÇÕES
ASSOCIADAS A TRANSFUSÕES

AVALIAR A EFETIVIDADE DA TERAPIA DE TRANSFUSÕES

VACINAR CONTRA O HBV SE A SOROLOGIA FOR
NEGATIVA

REALIZAR TESTES ESPECIALIZADOS SE A
SOROLOGIA PARA O HBV e/ ou HCV e/ ou HIV FOR
POSITIVA

A queda da Hb não deve exceder 1 g/ dl/ semana em
pacientes que conservam o baço e 1,5 g/ dl/ semana
em pacientes esplenectomizados

CONTROLE DE PACIENTES COM
ß-TALASSEMIA MAJOR

MONITORAMENTO E ABORDAGEM DE
REAÇÕES ADVERSAS/ COMPLICAÇÕES
ASSOCIADAS COM A DESFERRIOXAMINA

QUELAÇÃO DE FERRO

•
•
•
•

Após 10 a 20 transfusões de sangue ou
quando a ferritina > 1000 (g/ dl) ou
carga de ferro hepático >3.2 mg/ g de peso seco ou
idade maior ou igual a 3 anos
INICIAR QUELAÇÃO DE FERRO

500 mg de desferrioxamina (DFO) diluídos em
solução a 10% antes do uso
Quando o L1 é utilizado,

Para CRIANÇAS: 20-40 mg/ Kg a dose geralmente
Para ADULTOS: 30-50 mg/ Kg recomendada é de 75

mg/ Kg. O
monitoramento das
complicações associadas
com o L1 inclui:

Adicionar VITAMINA C
Para CRIANÇAS: 50 mg/ dia
Para ADULTOS: 200 mg/ dia

• contagem de glóbulos
brancos 1-2 vezes por
semana
• Testes de função
hepática
• Medição dos níveis de
zinco

Segundo o médico encarregado do caso, utilize a
desferrioxamina:
• subcutânea (8-12 horas) mais de 6 dias/ semana ou
• endovenosa: 8-12 horas (> 6 dias/ semana) ou
• endovenosa em infusão de 24 horas ou
• da forma possível
AVALIAR A
EFETIVIDADE

• Teste de ferritina sérica a cada 3 meses
• Teor de ferro na urina (teste de 24 horas)
• Concentração de ferro hepático através de biópsia
hepática e/ ou SQUID e/ ou ressonância magnética
• Testes de função hepática

• Irritações na pele – aconselhar o paciente a
alternar os locais de infusão
• Alergias graves – INTERROMPER A DFO –
tratamento específico requer “dessensibilização”
• MONITORAR COMPLICAÇÕES POSSIVELMENTE
RELACIONADAS À DOSAGEM:

Audição (ototoxicidade)- Audiometria –
anualmente
Problemas oculares (toxicidade ocular) –
Fundoscopia, Eletrorretinografia – anualmente
Retardo de crescimento e alterações ósseas –
monitorar segundo o quadro G
• Sintomas gastrointestinais, dor abdominal,
diarréia, febre – Suspeitas clínicas de:
Yersinia → INTERROMPER A DFO
Análises laboratoriais:
Cultura de sangue e fezes
Sorologia
Ultra-som – Abdômen
↓
TRATAR COM ANTIBIÓTICOS E
REINICIAR O TRATAMENTO COM A
DFO QUANDO OS SINTOMAS CLÍNICOS
DESAPARECEREM COMPLETAMENTE

Gravidez: quando confirmada, a desferrioxamina deve
ser interrompida

CONTROLE DE PACIENTES COM
HIPERESPLENISMO (BAÇO AUMENTADO)

A REMOÇÃO DO BAÇO DEVE SER
CONSIDERADA QUANDO:
• os glóbulos vermelhos aumentam de volume em 1,5
ou mais vezes
• mais de 200-220 ml/ Kg/ ano de glób. vermelhos são
necessários para manter os níveis apropriados de Hb
• o tamanho do baço > 6 cm
ANTES DA ESPLENECTOMIA:
• a idade deve ser considerada atentamente
(preferivelmente mais de 5 anos de idade)
• Iniciar as vacinas apropriadas:
pneumocócica, Haemofilus e meningocócica
(em torno de 2 semanas antes da esplenectomia)
APÓS A ESPLENECTOMIA
ESQUEMA DE VACINAÇÃO
COMPLETADO

O início precoce e
apropriado da terapia de
transfusão de sangue pode
prevenir ou adiar a
esplenectomia

ANTIBIOTICOTERAPIA
INICIADA (PENICILINA
OU ANTIBIÓTICOS
ALTERNATIVOS)

MONITORAR CONTAGEM
DE PLAQUETAS –
ADMINISTRAR ASPIRINA
SE
PLAQUETAS > 800.000 MM3

Os médicos devem educar os pacientes sobre o alto
risco de infecções sérias quando o baço é removido
e sobre a importância de procurar auxílio médico
em caso de episódios de febre.

AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA
COMPLETA ANUAL

Deve ser realizada mais freqüentemente no caso de
complicações ou se o médico encarregado do caso
considerar necessário:
• Eletrocardiograma (ECG) combinado com
exercícios
• ECG de 24 horas para permitir a identificação
de anormalidades do ritmo cardíaco
• Ecocardiograma – com medição do tamanho dos
compartimentos cardíacos e do funcionamento
de cada parte do coração (em repouso ou
enquanto o paciente se exercita)
• Ventriculografia MUGA: exame feito com
radioisótopos que fornece informações
adicionais sobre a função cardíaca
• Ressonância magnética: para medição da
concentração cardíaca de ferro (ainda em fase de
avaliação)

CONTROLE DE DISTÚRBIOS
ENDÓCRINOS E ÓSSEOS EM
PACIENTES COM TALASSEMIA MAJOR

CRESCIMENTO:
Medir altura (sentado, em pé) - 4 vezes por ano
DESENVOLVIMENTO SEXUAL:
(i) Método TANNER semestralmente a partir dos
10 anos
(ii) FSH, LH (Hormônios) - semestral
(iii) Estradiol, testosterona (hormônios)-semestral

MONITORANDO A EFETIVIDADE
DO TRATAMENTO COM A
DESFERRIOXAMINA

<1000µg/ L
ou
3,2- 7 mg/g de
Ferro Hepático
peso seco
Ferritina sérica

Ferro Hepático

DIABETES:
(i) Medição da glicose no sangue e na urina a cada
visita
(ii)Teste de tolerância à glicose – ANUALMENTE
HIPOTIREOIDISMO:
T4, TSH

A CADA 6 MESES

HIPOPARATIREOIDISMO:
(i) Ca, PO4 A CADA 3 MESES
(ii) PTH e vitamina D se o Ca estiver baixo

Ferritina sérica

Continuar o
tratamento com a
DFO– reduzir
somente se o índice
terapêutico < 0.025

< 3,2 mg/g de Pode-se considerar a
interrupção da DFO
peso seco
e reavaliar após 6
meses
> 2000µg/ L

7 - 15 mg/g de
Ferro Hepático
peso seco

Aumentar a dose
ou frequência

Infusões endovenosas
de DFO por 24 horas
Ferritina sérica Persistentemente ou infusão contínua
> 2500µg/ L subcutânea por 24
Ferro Hepático
horas podem ser
> 15 mg/g de efetivas para reduzir a
peso seco
ferritina e a
concentração hepática
de ferro

OSSOS:
(ii)

IDADE ÓSSEA – (raios-X de joelhos,
pulsos)
No início do tratamento e a cada 1-2 anos até
o término do crescimento
(ii) DXA para osteoporose – anualmente após os 8
anos de idade
(iii) Raio-X espinhal – anualmente até o término
do crescimento

* Deve-se tomar cuidado para não
exceder as dosagens máximas quando estas
são aumentadas
(Fonte: Current Strategies and Perspectives in
Thalassaemia Treatment (Estratégias e perspectivas
atuais no tratamento da talassemia) – Dr. J Porter)

MONITORANDO INFECÇÕES PELO
VÍRUS DA HEPATITE C (HCV)

AVALIAÇÕES LABORATORIAIS: detecção de
anticorpos para o HCV (anti-HCV)
o
anti-HCV é POSITIVO

QUANDO

QUANDO o
anti-HCV é NEGATIVO:

acompanhar anualmente
Realizar o HCV- RNA
_ HCV- RNA - negativo
_ Testes de função hepática (ALT): faixa normal
_ MONITORAR HCV- RNA – semestralmente
HCV- RNA – NEGATIVO }
ALT ELEVADO

Monitorar HCV- RNA
trimestralmente

HCV- RNA POSITIVO
Quantificação para obter concentração da carga
viral ou FAZER GENOTIPAGEM

O tratamento e sua duração são baseados principalmente
na carga viral e no genótipo. A biópsia hepática , antes do
início do tratamento, pode ser útil para histologia e
avaliação da concentração de ferro hepática

Interferon (ou Interferon-peguilado) recombinante, em
combinação com Ribavirina→ tratamento de primeira
linha. Na talassemia major, no entanto, devido à
hemólise associada à ribavirina, a monoterapia com
interferon é preferida por alguns médicos para evitar a
necessidade de transfusões mais freqüentes e de uma
quelação de ferro intensificada.
DURANTE O TRATAMENTO
MONITORAR: - FBC 2 vezes/ semana
- AST, ALT 2 vezes/ semana

- Função da tireóide – trimestralmente
- HCV- RNA (quantificação) aos 12
meses e após, trimestralmente
Quanto o HCV- RNA é negativo, a medição qualitativa
é necessária para confirmar a efetividade do tratamento.
A decisão de interromper o tratamento e a resposta ao
tratamento dependem principalmente de uma redução
significativa da carga viral ao fim dos primeiros 3 meses.
A decisão de tratamento deve envolver os conselhos e a
orientação de um hepatologista.

MONITORANDO INFECÇÕES PELO
VÍRUS DA HEPATITE B (HBV)

Fazer a triagem de todos os pacientes após a
confirmação do diagnóstico de talassemia
Sorologia
HBV negativa

↓

Perfil
sorológico
sugestivo de
infecção
passada pelo
HBV
confirmada

Realizar
vacinação para
o HBV e testar
o título de
anticorpos
HBV para
desenvolvi- Vacinação não
mento de
é necessária

↓

IMUNIDADE

↓
Acompanhar
anualmente

↓
Acompanhar
anualmente

Portadores crônicos
do HBV

↓
Monitorar
trimestralmente o
sALT e HBV-DNA
Em caso de HBVDNA positvo e
sALT elevado,
considerar
TRATAMENTO
Antes do tratamento, a

biópsia hepática é útil
para histologia e
avaliação da
concentração de ferro
hepático
Interferon αrecombinante,
Lamivudine, ou a
combinação dos dois.
Outras drogas
disponíveis:
Adefovir
Em estudo:
Entecavir

Durante o tratamento monitorar:
HBV- DNA
sALT
trimestralmente
eAg-anti-HBE
A decisão de tratamento, o tipo de tratamento e
sua freqüência e exames de monitoramento
devem ser feitos pelo médico encarregado dos
pacientes com talassemia major juntamente com
um hepatologista/ gastroenterologista

Abreviaturas, unidades e medidas utilizadas neste livro
UNIDADES UTILIZADAS
VOLUME SANGÜÍNEO: mililitros (ml) = 1/ 1000 de um litro
HEMOGLOBINA: gramas por decilitro (g/dl)
Decilitro = 1/ 100 de um litro
PESO: quilogramas (kg)
DOSAGEM DA MAIORIA DAS DROGAS: miligramas (mg) (DFO, L1)
1/ 1000 de um grama
FERRITINA: microgramas (g/L)
1/ 10.000 de um grama por litro

ABREVIATURAS COMUNS
B19: Parvovírus B-19
EBV: Vírus Epstein Bar
DESFERROXAMINA: DFO
FERRO: Fe
Vírus da HEPATITE B: HBV
Vírus da HEPATITE C: HCV
VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA: HIVV
ALANINA-AMINOTRANSFERASE SÉRICA: ALT – testes de função hepática ALT
ASPARTATO-AMINOTRANSFERASE SÉRICA: AST – testes de função hepática AST
HEMOGLOBINA: Hb
HAV: vírus da hepatite A
MRI: imagem por ressonância magnética

4: Esplenectomia na Talassemia Major
Muitos pacientes com talassemia major necessitam de esplenectomia. Entretanto, o
controle clínico favorável desde o momento do diagnóstico pode retardar ou mesmo
evitar o hiperesplenismo, aumentando a eficiência da terapia de transfusão e reduzindo a
necessidade de esplenectomia. Durante todo o atendimento ao paciente com talassemia,

o tamanho do baço deverá ser cuidadosamente monitorado durante o exame físico e, se
necessário, por ultra-sonografia.
A esplenectomia deve ser levada em consideração quando:
• As necessidades anuais de sangue excedem em 1,5 vezes as dos pacientes esplenectomizados, desde que eles estejam sob o mesmo
esquema de transfusão e não apresentem outros motivos para o aumento de consumo. Esses motivos incluem novos aloanticorpos,
infecção, e alterações do hematócrito das unidades transfundidas. Para os pacientes que estão mantendo um nível pré-transfusional de
Hb em torno de
10 g/dl, esse aumento de necessidade de transfusão representa o consumo de mais de 200-220 ml de glóbulos vermelhos (se o
hematócrito dos glóbulos transfundidos for 75%)/kg/ano [Modell 1977; Cohen 1980]. O estado de sobrecarga de ferro também deve
fazer parte dessa consideração. A esplenectomia pode não ser necessária para os pacientes que mantêm uma eficaz terapia de
quelação apesar das necessidades aumentadas de sangue. Para os pacientes com crescimento dos estoques de ferro apesar da boa
terapia de quelação, a redução da taxa de carga de ferro transfusional pela esplenectomia pode ser um importante componente do
controle global da sobrecarga de ferro.
• O aumento do baço é acompanhado por sintomas como dor no quadrante superior esquerdo ou saciedade precoce, ou quando a
esplenomegalia maciça causa preocupação quanto a uma possível ruptura do baço.
• A leucopenia ou a trombocitopenia devido a hiperesplenismo, causam problemas clínicos (p.ex., infecção bacteriana recorrente ou
sangramento).

A esplenomegalia devido a períodos de sub-transfusão com
hemoglobina inadequadamente baixa, pode ser reversível. Antes
de se considerar a esplenectomia nesta situação, o paciente
deve ser colocado durante diversos meses em um programa de
transfusão adequado, sendo então reavaliado.
Geralmente é recomendável retardar a esplenectomia até que os
pacientes tenham pelo menos cinco anos de idade, devido ao
risco aumentado de uma sepsia fulminante antes dessa idade
(ver abaixo).

Cirurgia
As duas técnicas cirúrgicas mais comumente empregadas para a
esplenectomia total são as abordagens aberta e laparoscópica.
A abordagem laparoscópica requer um tempo operatório mais
longo e pode não ser prática em pacientes com baços muito
grandes, mas o período de recuperação é mais curto e não há
praticamente nenhuma cicatriz cirúrgica. Muitos cirurgiões
têm agora uma ampla experiência nesta abordagem.
Em alguns centros é usada a esplenectomia parcial, com o
objetivo de preservação de algumas funções imunológicas do
baço ao mesmo tempo em que se reduz o grau de hiperesplenismo
[De Montalembert 1990]. O sucesso a longo prazo desta
abordagem ainda está sendo avaliado. Duas questões não

respondidas sobre esta técnica são a probabilidade de
recrescimento esplênico e o volume de tecido esplênico
necessário para a preservação da função imunológica. Em todas
as abordagens cirúrgicas deve ser feita uma busca cuidadosa
de baços acessórios.
A redução do tecido esplênico por embolização é uma abordagem
menos invasiva ao hiperesplenismo que a esplenectomia
completa ou parcial [Pringle 1982]]. Essa abordagem,
entretanto, não ganhou ampla aceitação, podendo ser
complicada por febre, dor significativa, e pela possível
necessidade de uma esplenectomia total posteriormente. A
embolização não permite a busca de baços acessórios.
Antes da cirurgia, deve ser feita uma avaliação de possíveis
cálculos biliares, especialmente se o paciente apresentou
sintomas sugestivos de doença do trato biliar. Em alguns
casos, os achados positivos levarão a uma colecistectomia ao
mesmo tempo que a esplenectomia. A remoção do apêndice ao
mesmo tempo que a esplenectomia pode evitar problemas
posteriores para distinção entre uma infecção por Yersinia
enterocolitica e apendicite. A esplenectomia também
proporciona uma boa oportunidade para biópsia do fígado para
fins de histologia hepática e concentração de ferro.
Pelo menos 2 semanas antes da esplenectomia, devem ser
administradas as imunizações apropriadas (ver abaixo).

Complicações da esplenectomia
As complicações peri-operatórias incluem sangramento,
atelectasia e abcesso subfrênico. É comum a trombocitose pósoperatória, com as contagens de plaquetas freqüentemente
atingindo 1.000.000-2.000.000/mm3. Como os pacientes com
talassemia podem apresentar uma tendência trombótica
aumentada, deve ser dada consideração especial ao uso de
baixas doses de aspirina (80 mg/kg/dia) pelos pacientes com
contagens plaquetárias elevadas, ou o uso de anticoagulação
em pacientes com uma história de trombose prévia ou outros
fatores de risco.
O principal risco a longo prazo é a sepsia fulminante. Em estudos mais antigos, o risco
de sepsia pós-esplenectomia na talassemia major está aumentado mais de 30 vezes em
comparação com a população normal [Singer 1973]. Medidas preventivas modernas (ver
abaixo) reduziram esse risco, mas o impacto global dessas medidas ainda não está claro.
Os patógenos mais comumente associados à sepsia pós-esplenectomia são organismos
encapsulados [Pedersen 1983], particularmente:

• Streptococcus pneumoniae (responsável por mais de 75% das
infecções bacterianas documentadas em pacientes asplênicos)
• Haemophilus influenzae
• Neisseria meningitidis
Com crescente freqüência ocorrem nos pacientes asplênicos
infecções por gram negativos, bactérias em forma de
bastonete, notavelmente Escherichia coli, Klebsiella e
Pseudomonas aeruginosa, freqüentemente associadas a alta
mortalidade. Outros organismos gram negativos também foram
implicados na sepsia pós-esplenectomia.
Infecções por protozoários, devidas a Babesia, foram
implicadas em um fulminante estado hemolítico febril em
pacientes esplenectomizados. A malária é relatada como mais
grave nas pessoas asplênicas [Boone 1995], trazendo um maior
risco de morte.
As características da sepsia fulminante pós-esplenectomia
incluem o surgimento repentino de febre e calafrios, vômitos
e cefaléia. A doença rapidamente progride para choque
hipotensivo, sendo freqüentemente acompanhada por hemorragia
intravascular disseminada (síndrome de WaterhouseFriederichsen). A taxa de mortalidade dessas infeções é de
aproximadamente 50%, independentemente das medidas intensivas
de apoio. É crítica, portanto, a intervenção precoce baseada
na suspeita clínica, mesmo na ausência de muitos dos achados
acima descritos.
O risco de infecção fulminante pós-esplenectomia varia com:
• Idade – o risco é muito alto em crianças <2 anos de idade. Entretanto, tem sido
relatada bacteremia fulminante em adultos, até 25-40 anos após a esplenectomia.
• Tempo decorrido desde a esplenectomia – o maior risco parece estar no período de 14 anos após a cirurgia
• Estado imunológico do paciente

Medidas preventivas

Os três tipos de medidas protetoras que um médico pode
utilizar para evitar a sepsia pós-esplenectomia incluem:
4. Imunoprofilaxia
5. Quimioprofilaxia
6. Educação do Paciente
Imunoprofilaxia

A vacinação contra o Streptococcus pneumoniae é um passo
crítico na prevenção de uma infecção fulminante após uma
esplenectomia. A vacina pneumocócica atualmente disponível é
uma vacina de polissacarídeos 23-valente, a qual pode ser
administrada por via subcutânea ou intramuscular. Brevemente
estará disponível uma vacina conjugada. A taxa de proteção da
vacina 23-valente é de 70-85%. A vacina pneumocócica deve ser
administrada pelo menos 2 semanas antes da esplenectomia e, a
seguir, em 3-5 anos. A resposta imunológica a essa vacina de
polissacarídeos é fraca em crianças com menos de dois anos de
idade. As crianças vacinadas com menos de dois anos devem ser
revacinadas aos dois anos. Os pacientes esplenectomizados sem
ter recebido a vacina pneumocócica, ainda podem se beneficiar
com a vacinação.
Se não tiver sido administrada como parte da vacinação
rotineira na infância, a vacina contra Haemophilus influenzae
deverá ser administrada antes dos pacientes serem submetidos
a esplenectomia, devendo ser administrada também aos já
esplenectomizados.
Também deve ser administrada a vacina meningocócica de
polissacarídeos aos pacientes que serão submetidos a
esplenectomia, assim como aos pacientes previamente
esplenectomizados mas não imunizados.
Essas vacinas podem ser administradas ao mesmo tempo, com
diferentes seringas e em locais diferentes.
É recomendada a administração anual de vacina contra o vírus
da influenza, a fim de se evitar essa doença febril que
poderia, caso contrário, requerer avaliação intensiva e
controle de um episódio febril no hospedeiro esplenectomizado
portador de talassemia (ver abaixo).
Quimioprofilaxia

É recomendada a quimioprofilaxia com penicilina oral, 125 mg
2x/d para crianças com menos de dois anos e 250 mg 2x/d para
crianças com dois anos ou mais, a fim de se reduzir o risco
de sepsia pós-esplenectomia. Os antibióticos alternativos
para pacientes incapazes de tomar penicilina incluem
amoxicilina, trimetoprim-sulfametoxazol e eritromicina. Todas
as crianças esplenectomizadas com menos de cinco anos de
idade devem ser tratadas com antibióticos profiláticos. Não
está comprovado o valor da quimioprofilaxia depois dessa
idade. Alguns clínicos tratam continuamente todos os
pacientes esplenectomizados, independentemente de sua idade,
enquanto que outros tratam os pacientes cujos baços foram
removidos após a idade de cinco anos somente durante os
primeiros dois anos após a esplenectomia. O uso de
antibióticos profiláticos precisa ser regularmente
reavaliado, conforme vacinas melhores ficam disponíveis e são
desenvolvidos novos dados relativos a bactérias antibióticoresistentes.
A importância da aderência à profilaxia com antibióticos deve
ser repetidamente enfatizada aos pacientes e pais.
Entretanto, também devem ser enfatizadas as limitações da
profilaxia com antibióticos. Pacientes e pais devem
reconhecer que a profilaxia com antibióticos não evita todos
os casos de sepsia pós-esplenectomia e que a rápida avaliação
das doenças febris (ver abaixo) é essencial na prevenção da
morte por essa complicação.
Educação

A educação do paciente e seus pais pode ser altamente eficaz
na prevenção da infecção pós-esplenectomia. Os médicos devem
enfatizar aos pacientes e pais a importância de reconhecer e
comunicar doenças febris, buscando imediata atenção médica.
Em todos os episódios febris o médico deve levar fortemente
em consideração:
4. A avaliação do paciente, inclusive exame físico completo
5. A obtenção de sangue e outras culturas, conforme
indicado
6. O início do tratamento com um regime antibiótico eficaz
contra Streptococcus pneumoniae e Neisseria
meningitidis.
Se houver suspeita de bacteremia, o paciente deverá ser
tratado com antibióticos por via parenteral e observado em
uma unidade médica até terem sido avaliadas as culturas.

Os pacientes também precisam ser alertados sobre o potencial
de infecções relacionadas com viagens a uma área em que os
cuidados médicos não sejam facilmente acessíveis. Neste caso,
um antibiótico apropriado deve ser posto à disposição do
paciente para que ele o leve consigo.
Os pacientes devem ser sempre lembrados para alertar seus
médicos quanto a seu estado de esplenectomizados.

Controle das Complicações Cardíacas na Talassemia Major

Visão geral
A qualidade e a duração da vida dos talassêmicos dependentes de transfusão se
transformaram durante os últimos anos, com sua expectativa de vida aumentando
bem até a terceira década ou mais, e com uma boa qualidade de vida [Olivieri 1995;
Zurlo 1989].
Apesar disso, os sintomas cardíacos e a morte prematura devido a causas cardíacas
ainda são problemas importantes. As complicações cardíacas são a principal causa de
morte e uma das principais causas de morbidade. Na ausência de uma terapia efetiva
de quelação do ferro, muitos pacientes desenvolvem evidências de lesão miocárdica
induzida pelo ferro, com insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, morte súbita, ou uma
lenta e angustiante morte por insuficiência cardíaca congestiva [Brittenham 1994].
A avaliação regular do estado cardíaco identifica os estágios iniciais da doença cardíaca
e permite a rápida intervenção. É necessário a cooperação do médico responsável com
o cardiologista, para que sejam estabelecidos os melhores protocolos de tratamento.
A lesão característica no coração é causada pela deposição de ferro nas miofibras, com
fragmentação miofibrilar associada e diminuição do volume mitocondrial por miócito.
Classicamente tem sido sugerido que existe má correlação entre o conteúdo de ferro
no miocárdio, fibrose e insuficiência funcional cardíaca. A distribuição do ferro no
coração é relativamente irregular. Também foi sugerido que a miocardite viral é um
fator que contribui para a deterioração cardíaca aguda [Kremastinos 1995].
Manifestações clínicas
A doença cardíaca significativa por sobrecarga de ferro tipicamente ocorre com
ausência de sintomas. Entretanto, quando os sintomas ocorrem, eles incluem
palpitações, síncopes, falta de ar, dor epigástrica, tolerância diminuída aos exercícios,

e edema periférico. O desenvolvimento de sintomas de insuficiência cardíaca implica
em doença em estágio avançado, com mau prognóstico.
Uma vez que os ventrículos tenham aumentado de tamanho, são comuns as arritmias
cardíacas. Elas tendem a ser de origem atrial, mas ocasionalmente também é
observada taquicardia ventricular. A morte súbita provavelmente tem origem
arrítmica, sendo mais provávelmente ventricular que atrial.
Um importante aspecto que distingue a disfunção cardíaca decorrente da sobrecarga
de ferro é a capacidade que têm os pacientes, se detectados precocemente, de
conseguir completa recuperação com uma terapia de quelação apropriada. Esse fato
pode não ser devidamente apreciado por médicos e cardiologistas não acostumados a
tratar de pacientes com talassemia. Deve ser enfatizado que, nesses pacientes, pode
ser necessário o apoio à circulação deficiente durante diversas semanas, para que se
possa obter a recuperação.
Exames cardíacos
Além de uma história clínica completa e exame físico, a avaliação cardiológica básica
deve incluir: eletrocardiograma com 12 derivações, Raios X de tórax e
ecocardiograma. Também podem ser valiosos testes adicionais para a detecção
precoce de cardiopatia, para monitoração, ou para avaliação de outras anormalidades
cardíacas.
Eletrocardiograma: O eletrocardiograma freqüentemente é anormal, mas as
alterações são tipicamente não específicas. Essas alterações comumente incluem
alterações da despolarização nas ondas T e segmentos ST nas derivações torácicas
anteriores e, algumas vezes, uma preponderância das voltagens ventriculares direitas.
Ocasionalmente também são afetadas as ondas P, sugerindo dilatação bi-atrial. Podem
ser observados distúrbios da condução sob a forma de bloqueio do “bundle branch”,
mas são raros distúrbios de condução com grau mais elevado. Quando aparecem
novas anormalidades no ECG durante o seguimento, é necessário maior investigação
para detectar suas causas.
O ecocardiograma está amplamente disponível, é relativamente barato e de fácil
execução. Podem ser obtidos dados sobre as dimensões dos corações direito e
esquerdo, e da função bi-ventricular (encurtamento fracionado ventricular esquerdo e
fração de ejeção, alteração percentual ventricular direita em áreas)[Hinderliter 1997;
Kaul 1984], podendo ser derivados dados sobre as pressões intra-cardíacas (pressão
na artéria pulmonar, sistólica e média). A análise Doppler dos fluxos intra-cardíacos
pode fornecer uma melhor visão das anormalidades da função diastólica, mas é
afetada por muitas limitações em relação ao estado pré-carga, freqüência cardíaca e
condução AV, as quais reduzem a aplicabilidade deste método no controle clínico do
paciente único.

Também pode ser útil o exame ecocardiográfico da resposta ventricular ao exercício,
realçando os indivíduos com doença sub-clínica nos quais a fração de ejeção não se
eleva, ou até mesmo cai, em resposta ao esforço ou à estimulação por dobutamina
e.v. (usada em alguns centros).
A análise do ECG com Holter de 24 horas é um método padrão para detecção e
investigação de arritmias cardíacas, sendo adequado para a monitoração das arritmias
e sua resposta à terapia.
O teste de exercício é valioso para identificação dos pacientes sob risco de arritmias
cardíacas ou disfunção ventricular. A adequação do tratamento da doença cardíaca
também pode ser determinada pelo resultado do teste de exercício.
Um teste de exercício com avaliação da troca gasosa (teste ergoespirométrico) permite
a verificação de: pico de VO2 (máxima utilização de O2 no pico do estresse) e VO2 AT
(limiar anaeróbico), que são parâmetros intimamente relacionados com o estado
funcional e o prognóstico dos pacientes com disfunção ventricular esquerda.
Estudos com radioisótopos: O uso de MUGA (Multiple Uptake Gated Acquisition)
para determinação da fração de ejeção ventricular total é uma técnica longamente
estabelecida para documentação da disfunção ventricular. O método apresenta
algumas desvantagens (isto é, o uso de isótopos radiativos e seu alto custo). Pode ser
obtida maior acurácia com a monitoração não apenas da fração de repouso mas
também da resposta a um estresse reprodutível para documentar se a fração de
ejeção pode se elevar além de seu nível basal.
A freqüência das avaliações cardiológicas acima descritas depende da idade do
paciente e da presença e gravidade de complicações cardíacas, conforme apresentado
a seguir:
• Pacientes assintomáticos, bem quelados, com condição cardíaca normal: todos os
anos, após os 10-15 anos de idade
• Pacientes assintomáticos com moderada insuficiência cardíaca: cada 6 a 8 meses,
com particular atenção para os testes funcionais que permitem a detecção de
uma resposta diminuída ao estímulo
• Pacientes com insuficiência cardíaca grave: cada 1 a 4 meses, dependendo das
condições clínicas.
Estratégia Global de Controle
A estratégia terapêutica para prevenir ou tratar as complicações cardíacas em
pacientes com talassemia envolve um certo número de medidas gerais, junto com as
intervenções cardiológicas particulares. Essas medidas são:

• Manutenção do nível pré-transfusional de hemoglobina próximo de 9-10,5 d/dl nos
pacientes sem doença cardíaca, e de 10-11 g/dl nos pacientes com doença
cardíaca;
• Terapia regular de quelação do ferro e, em pacientes com altas cargas de ferro ou
doença cardíaca, regimes de infusões constantes (s.c. ou e.v.);
• Vigilância e controle adequado de outras causas de miocardiopatia como
hipotireoidismo, hipoparatireoidismo, deficiência de vitamina C, e outras.
Apesar da eficácia da terapia de quelação regular na prevenção da doença cardíaca,
muitos pacientes ainda desenvolvem anormalidades cardíacas. A monitoração da
função cardíaca pode ser um índice útil quanto aos prognósticos globais de um
paciente individual. A demonstração de função miocárdica insuficiente pode não
apenas servir de alerta para os clínicos administrarem o tratamento cardíaco, mas
deve alertá-los também a advertir o paciente individual de que é necessário uma
aderência mais estrita à quelação, ou o início de um programa de quelação mais
intensivo, para prevenir uma progressão inexorável para uma doença cardíaca grave.
Tratamento com medicações específicas
A intervenção e orientação cardiológicas estão resumidas a seguir:
D) Pacientes assintomáticos com condição cardíaca normal:
• sem restrições a atividades físicas e exercícios corporais.
E) Pacientes assintomáticos com insuficiência cardíaca moderada:
• sem restrições a atividades físicas
• medicação:
-

F)

inibidores da ECA
quelação intensificada do ferro (desferrioxamina s.c. ou e.v. 24 horas x 7
dias/semana)
levar em consideração beta bloqueadores, especialmente se a arritmia for
um problema.

Pacientes sintomáticos com insuficiência cardíaca grave:
• restrição das atividades físicas
• transfusão de sangue lenta, com diuréticos
• medicação:
-

inibidores da ECA
diuréticos
digital, se em fibrilação atrial antes da cardioversão.

A essência do tratamento da doença cardíaca deve ser uma agressiva terapia de
quelação para rapidamente neutralizar a toxicidade do ferro e progressivamente
remover os depósitos excessivos do mesmo [Davies & Porter 2000]. Favor consultar o

Capítulo 5 para detalhes sobre o esquema, nessas condições, de um programa de
quelação apropriado.
Em anos recentes tem ocorrido uma tendência consistente para tratar os pacientes
com talassemia que apresentam disfunção ventricular leve, com agentes conhecidos
por melhorar a função miocárdica em outras formas de miocardiopatia. O tratamento
da disfunção miocárdica é melhor realizado com o uso de inibidores da enzima
conversora da angiotensina (inibidores da ECA). Esses agentes demonstraram, em
ensaios controlados, reduzir a mortalidade de pacientes não talassêmicos com
miocardiopatia estabelecida e reduzir o índice de ocorrência de insuficiência cardíaca
nos com disfunção ventricular esquerda assintomática. Esses resultados são bastante
promissores e, embora sua extensão à insuficiência cardíaca na talassemia ainda seja
conjetural, são amplamente aplicados na prática clínica. Recomenda-se as precauções
usuais, iniciando o tratamento em pacientes bem hidratados e começando com doses
baixas. A dose deve ser aumentada até o máximo tolerado, limitada por hipotensão
nos pacientes com talassemia.
Certos pacientes não conseguem tolerar os inibidores da ECA devido ao
desenvolvimento de tosse crônica. Deve ser levado em consideração o tratamento
desses indivíduos com losartan, antagonista do receptor da angiotensina II. Mesmo
não sendo forte no momento o apoio a essa droga na insuficiência cardíaca, seu perfil
hemodinâmico a aproxima dos inibidores da ECA.
A digoxina não deve ser usada nos estágios iniciais da miocardiopatia, mas pode ter
uma função como agente inotrópico em pacientes com dilatação cardíaca
acompanhada por baixa pressão arterial. A digoxina tem um papel bastante específico
na manutenção de índices ventriculares razoáveis em pacientes com fibrilação atrial
estabelecida.
Os diuréticos são o principal agente para provocar a melhora sintomática nos
indivíduos que desenvolvem congestão pulmonar ou sinais de insuficiência cardíaca
direita. Os diuréticos de alça provocam uma redução do volume circulante, o qual pode
reduzir consideravelmente a pré-carga. Esses diuréticos, portanto, devem ser usados
com cautela nos pacientes com talassemia, devido à hipotensão comumente associada.
Nos corações restritivos com insuficiência diastólica, a redução na pré-carga provocada
por um diurético de alça pode causar uma súbita queda do débito cardíaco. Esses
efeitos podem precipitar uma insuficiência pré-renal. Os diuréticos de alça, portanto,
devem ser usados com cautela e principalmente nos estágios avançados da doença.
Evidências recentes apoiam o uso da espironolactona como tratamento adjunto nos
pacientes não talassêmicos com insuficiência cardíaca. Este agente e outros afins
reduzem a depleção do potássio induzida pelos diuréticos de alça e contrabalançam o
hiperaldosteronismo. Os agentes poupadores de potássio podem ser usados com
os inibidores da ECA, mas necessitam de cuidadosa monitoração dos eletrólitos.
Ao cuidar da insuficiência cardíaca congestiva grave em hospital, é vantajoso usar
infusões endovenosas constantes de diuréticos de alça. Isso ajuda a titulação

cuidadosa das doses do diurético, em uma base de hora a hora, de acordo com a
eliminação de urina, desse modo evitando a perigosa situação de uma diurese maciça,
depleção de volume, queda do débito cardíaco e piora da função renal, que podem
acompanhar grandes doses “bolus” e.v. de diuréticos de alça.
Agentes anti-arrítmicos: Em muitas situações o uso de drogas para o tratamento de
arritmias relativamente benignas mas sintomáticas pode provocar maior morbidade e
mortalidade que nos indivíduos não tratados. A decisão de tratar arritmias de
pacientes com talassemia deve ser cuidadosamente ponderada, tendo em mente que a
toxicidade por ferro é a principal causa dessa complicação. Foi demonstrado que o
tratamento intensivo de quelação reduz as arritmias. Na maioria dos casos as arritmias
são supraventriculares, embora possa ocorrer taquicardia ventricular em indivíduos
gravemente doentes. O desenvolvimento de arritmia pode estar associado a uma
função ventricular deteriorada, podendo ser melhorada ao se cuidar deste último
problema. As arritmias requerem avaliação muito cuidadosa. Na maioria das arritmias
supraventriculares, a confiança restabelecida do paciente é em geral apropriada,
enquanto que os pacientes com arritmias ventriculares devem ser alertados sobre a
gravidade potencial dessa condição.
Os agentes beta-bloqueadores também podem ser usados para controlar muitas
arritmias. É sempre importante fazer uma avaliação cuidadosa da função ventricular ao
se considerar o uso de beta-bloqueadores em pacientes com talassemia, com as
dosagens sendo muito baixas inicialmente e com cuidadosa titulação para cima ao
longo de dias e semanas.
A amiodarona possui um espectro de eficácia bastante amplo contra as arritmias
supraventriculares e ventriculares, provocando uma sobrevida benéfica em indivíduos
não talassêmicos portadores de arritmias ventriculares com risco de vida. Ela tem,
porém, um enorme potencial de efeitos colaterais. Entre esses efeitos colaterais, os
distúrbios de função da tireóide apresentam particular relevância nos pacientes com
talassemia.
Ainda precisa ser estabelecido o papel de outras drogas como os antagonistas do cálcio
e os agentes antiarrítmicos de classe I. Em geral esses agentes devem ser evitados, já
que todos eles apresentam tendência para provocar efeito inotrópico negativo. Seu uso
não foi generalizado, já que as arritmias apresentam a tendência de estar associadas a
níveis mais graves de insuficiência miocárdica. Sem um estudo mais formal, o uso
dessas drogas ainda não pode ser recomendado aos pacientes com talassemia.
Nos pacientes que não respondem à terapia de quelação do ferro e à intervenção
farmacológica, deve ser considerada a cardioversão.
Transplante cardíaco
Uns poucos pacientes foram submetidos a transplante cardíaco devido a lesão cardíaca
grave, irreversível, e esse procedimento também foi combinado com o transplante de

fígado [Olivieri 1994]. O resultado do transplante em pacientes com talassemia precisa
ser cuidadosamente estudado para se determinar a eficácia dessa abordagem. A
presença de lesões provocadas pelo ferro em outros orgãos, pode afetar adversamente
o resultado do transplante cardíaco. Se a cirurgia for bem sucedida, ainda assim será
necessário a quelação intensiva para remover o ferro dos outros orgãos e evitar o
acúmulo do mesmo no coração transplantado.

Complicações Endócrinas na Talassemia Major
As anormalidades endócrinas estão entre as complicações comuns da talassemia. A
despeito de uma boa terapia de quelação iniciada precocemente na vida, podem
persistir problemas como amadurecimento sexual retardado e fertilidade diminuída. A
determinação da prevalência de complicações endócrinas é difícil por causa das
diferenças de idade da primeira exposição à terapia de quelação e do aumento da
sobrevida dos pacientes bem quelados.
Crescimento
Os fatores chaves que contribuem para o crescimento retardado de pacientes com
talassemia podem incluir anemia crônica, hipogonadismo e toxicidade pela quelação
[DeSanctis 1991]. Outros fatores que contribuem incluem hipotireoidismo,
hiperesplenismo, deficiência de folato, resistência ao hormônio de crescimento,
deficiência de zinco, doença hepática crônica e estresse psicológico.
Diagnóstico e pesquisas
O diagnóstico requer avaliação clínica cuidadosa para estabelecer:
•
•
•
•

taxas de crescimento lentas
baixa estatura (Fig. 9)
sinais de outras deficiências do hormônio pituitário (p.ex., gonadotrofinas)
outras possíveis causas de crescimento retardado

A investigação de uma criança com talassemia que apresenta crescimento retardado, é
em geral similar à de uma criança não talassêmica.
Avaliação de baixa estatura/crescimento retardado
O primeiro passo na investigação de baixa estatura ou crescimento retardado é a
medição regular e acurada da altura em pé e sentado, estadiamento puberal (Tanner)
e idade óssea, inclusive exame das metáfises. A interpretação da altura absoluta deve
levar em conta a altura dos pais. Estudos endócrinos adicionais que podem ser úteis
incluem testes de função da tireóide (T4, TSH), níveis dos hormônios sexuais,
determinação da secreção do hormônio de crescimento, zinco, cálcio, fosfatase
alcalina, análise da urina e pesquisa da tolerância à glicose. Os testes possivelmente
úteis incluem: IGF 1, IGFBP 3 e anticorpos antigliadina/antiendomísio (para excluir
doença celíaca). A toxicidade por desferrioxamina é uma importante causa de
crescimento retardado, conforme é descrito em detalhes no Capítulo 5.

Tratamento
Anemia, deficiência de folato e hiperesplenismo são causas tradicionais de mau
crescimento na talasemia quando as transfusões não são regulares. Nos países em que
a desferrioxamina é regularmente usada, esta é uma causa importante de retardo do
crescimento, devendo ser monitorada (ver Capítulo 5). Em pacientes peri-puberais
deve ser cuidadosamente pesquisado o hipogonadismo antes de ser iniciado o
tratamento com hormônio de crescimento. O tratamento com hormônio de crescimento
pode resultar em diminuição da sensibilidade à insulina e tolerância anormal à glicose
[DeSanctis 1999]. A suplementação com sulfato de zinco oral deve ser feita em
pacientes com comprovada deficiência de zinco.
Puberdade retardada e hipogonadismo
A puberdade retardada e o hipogonadismo são os achados endocrinológicos mais
comuns na sobrecarga de ferro. A puberdade retardada é definida como a completa
ausência de desenvolvimento puberal de meninas com cerca de 13 anos de idade e de
meninos com cerca de 14 anos de idade. O hipogonadismo é definido nos meninos pela
ausência de aumento testicular (menos de 4 ml) e nas meninas pela ausência de
desenvolvimento das mamas em torno dos 16 anos de idade [DeSanctis 1995].
A puberdade suspensa é uma complicação relativamente comum em pacientes com
talassemia major e sobrecarga moderada ou grande de ferro. Ela se caracteriza pela
ausência de progressão puberal durante um ano ou mais. Nesses casos, o tamanho
testicular permanece em 6-8 ml e o tamanho das mamas é B3 (ver Fig. 7.1). Nessas
condições, a velocidade anual de crescimento está ou acentuadamente reduzida ou
completamente ausente {DeSanctis 1995].
Figura 7.1: Determinação puberal segundo Tanner
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Investigações
• Idade óssea (Raios X do punho e mão)
• Função da tireóide (TSH e FT4)
• Função gonadal hipotalâmico-pituitária

(Hormônio

de

Liberação

da

Gonadotrofina, Gn-RH), teste de estimulação do Hormônio Luteinizante (LH) e
Hormônio Folículo Estimulante (FSH)
• Esteróides sexuais (Testosterona sérica, 17-β Estradiol sérico)
• Ultra-som pélvico
• Em casos selecionados, teste de estimulação do Hormônio de Crescimento (GH)
• Em casos selecionados, Fator de Crescimento Insulínico-I (IGF-I), Proteína de
Ligação ao Fator de Crescimento Insulínico-3 (IGFBP-3)
Tratamento
O tratamento da puberdade retardada ou suspensa e o hipogonadismo
hipogonadotrófico dependem de fatores como a idade, gravidade da sobrecarga de
ferro, lesão do eixo hipotálamo-pituitário-gonadal, doença hepática crônica, e da
presença de problemas psicológicos resultantes do hipogonadismo. É crítica a
colaboração entre endocrinologistas e outros médicos.
O tratamento para as moças pode começar com a administração oral de etinil estradiol
(2,5-5 μg por dia) durante 6 meses, seguida pela reavaliação hormonal. Se dentro de
6 meses após a cessação do tratamento não ocorrer a puberdade espontânea, o
estrogênio oral será reintroduzido em dosagens gradualmente crescentes (5-10 μg de
etinil estradiol por dia) durante mais 12 meses. Se não ocorrer sangramento
intermenstrual uterino, então será recomendada a terapia de reposição hormonal com
doses baixas de estrogênio-progesterona.
No caso de puberdade retardada em rapazes, são administradas mensalmente baixas
dosagens (25 mg/m2) de ésteres de testosterona depot por via intramuscular, durante
6 meses. Elas são seguidas por reavaliação hormonal. Em pacientes com
hipogonadismo hipogonadotrófico, a terapia (50 mg/m2) pode ser continuada até que
os índices de crescimento decaiam. A dose virilisante total é de 50-75 mg de ésteres
de testosterona depot cada 7-10 dias administrados por via intramuscular. Os mesmos
efeitos podem ser conseguidos com emplastos transdérmicos não escrotais de
testosterona.

No caso de puberdade suspensa, o tratamento consiste de ésteres de testosterona
como para a puberdade retardada e o hipogonadismo hipogonadotrófico. O tratamento
de distúrbios puberais é uma situação complexa devido às muitas complicações
associadas; cada paciente deve ser individualmente avaliado.

Hipotireoidismo
Ele pode ocorrer em talassêmicos severamente anêmicos e/ou com sobrecarga de
ferro, mas é incomum em pacientes adequamente tratados [DeSanctis 1998; Sabato
1983].
Sinais e sintomas
O hipotireoidismo pré-clínico é assintomático. No hipotireoidismo leve e evidente,
podem ser encontrados sintomas como retardo de crescimento, diminuição da
atividade, excesso de peso, constipação, redução do desempenho escolar, insuficiência
cardíaca e efusão pericárdica. A incidência de hipotireoidismo é ligeiramente mais
elevada nas mulheres. Tipicamente, a glândula tireóide não é palpável e os anticorpos
tireoideos são negativos. A ultra-sonografia da tireóide mostra um padrão irregular de
ecos, com espessamento da cápsula da tireóide.
A pesquisa da função da tireóide deve ser feita anualmente, a partir dos 12 anos de
idade. As pesquisas chaves são T4 ou T41 livres e TSH, e sua interpretação, junto com o
teste TRH e a resposta TRH, é apresentada na Figura 7.2. A idade óssea pode ser útil
na avaliação do hipotireoidismo. A maioria dos pacientes apresenta disfunção primária
da tireóide. Muito raramente ocorre o hipotireoidismo secundário causado por lesão da
glândula pituitária e mediado pelo ferro.

Figura 7.2: Hipotireoidismo e seu tratamento [adaptado de Evered 1973]
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Metabolismo diminuído do carboidrato
A tolerância diminuída à glicose e o diabetes mellitus podem ser a conseqüência da
destruição de células β secundária à sobrecarga de ferro, doença hepática crônica,
infecção viral e/ou fatores genéticos. A patogênese lembra o diabetes tipo 2, com
diferenças quanto à idade de início e à lenta progressão dos distúrbios no metabolismo
da glicose e na secreção de insulina.
Segundo os critérios da OMS [1980] para o diagnóstico e classificação da tolerância
diminuída à glicose e ao diabetes mellitus:
• Uma concentração de 8 mmol/l (144 mg/dl) ou mais da glicose plasmática venosa
em jejum, confirma o diagnóstico de diabetes.
• A glicose plasmática venosa acima de 11 mmol/l (198 mg/dl) após duas horas, é
indicativa de diabetes.
• A glicose plasmática venosa abaixo de 11 mmol/l (198 mg/dl) mas acima de 8
mmol/l (144 mg/dl) após duas horas, confirma o diagnóstico de tolerância
diminuída à glicose.
Investigações
O teste oral de tolerância à glicose deve ser realizado anualmente a partir da idade
puberal.
Tratamento
• A tolerância diminuída à glicose pode ser melhorada por uma dieta diabética rígida,
redução do peso quando indicado, e possivelmente terapia intensiva de quelação
do ferro.
• O tratamento insulínico é normalmente necessário nos pacientes sintomáticos, mas
pode ser difícil conseguir o controle metabólico.
• O papel dos agentes hipoglicemiantes orais ainda precisa ser totalmente
determinado.
Monitoração do diabetes e suas complicações
• Glicemia (diariamente ou em dias alternados)
• Cetonas

• A estimativa da frutosamina é mais útil que os níveis da hemoglobina glicosilada. A
glicose urinária é influenciada pelo limiar aumentado da glicose renal.
• Função renal (creatinina sérica)
• Lipídios séricos (colesterol: HDL, triglicérides)
• Proteína urinária
• Avaliação da retinopatia
Hipoparatireoidismo
A hipocalcemia devido ao hipoparatireoidismo é uma complicação tardia reconhecida
da sobrecarga de ferro e/ou da anemia. Essa complicação geralmente surge após os 16
anos de idade [DeSanctis 1995]. A maioria dos pacientes apresenta uma forma leve da
doença, acompanhada de parestesia.Os casos mais graves podem apresentar tetania,
convulsões ou insuficiência cardíaca.
As investigações devem começar com a idade de 16 anos e devem incluir o cálcio
sérico, fosfato sérico e balanço do fosfato. Nos casos com níveis séricos baixos de
cálcio e altos de fosfato, também deve ser medido o hormônio paratireoideo.
Tratamento
• Administração oral de Vitamina D ou um de seus análogos. Alguns pacientes
requerem altas doses de Vitamina D para normalizar seus níveis séricos de
cálcio. Estes devem ser cuidadosamente monitorados, já que a hipercalcemia é
uma complicação comum deste tratamento.
• Calcitriol, 0,25-1,0 μg duas vezes ao dia, é em geral suficiente para normalizar os
níveis plasmáticos de cálcio e fosfato. São necessários exames semanais de
sangue no início do tratamento. Os mesmos são seguidos por determinações
trimestrais do cálcio e do fosfato no plasma e na urina de 24 horas.
• Em pacientes com os níveis séricos de fosfato persistentemente elevados, deve ser
considerado o uso de um ligador de fosfato (exceto alumínio).
• A tetania e a insuficiência cardíacas devido a hipocalcemia grave requerem a
administração endovenosa de cálcio, sob cuidadosa monitoração cardíaca,
seguida por Vitamina D oral.
Fertilidade e reprodução assistida na talassemia
Uma paciente com talassemia que pede auxílio para a fertilidade, deve ser
adequadamente alertada pelo clínico principal e acompanhada por uma equipe
multidisciplinar. A gravidez deve ser considerada de alto risco neste grupo, e o casal
deve ser apropriadamente aconselhado. Uma avaliação global do estado clínico e
psicológico da paciente antes de ser considerada uma gravidez, deve incluir uma
avaliação detalhada do estado cardíaco, da função hepática, infecções virais e

endocrinopatias, com ênfase especial para o controle do diabetes. A trombofilia deve
ser considerada um risco a mais nessas pacientes.
Indução da ovulação
Em pacientes com amenorréia hipogonatrófica, a ovulação pode ser induzida por hMG
(gonadotrofina menopausal humana) e hCG (gonadotrofina coriônica humana). A
quelação deve ser descontinuada quando for iniciada a indução da ovulação. As hMGs
agem estimulando diretamente os folículos no ovário, e são administradas por injeção
intramuscular.
As hMGs usualmente são administradas por via intramuscular uma vez ao dia,
inicialmente 75 unidades (FSH) por dia, aumentando 75 unidades cada 2 dias até que
se eleve a concentração sérica de estradiol. A dosagem desse momento (dosagem
limiar) deve ser mantida até que 1-3 folículos medindo mais de 17 mm de diâmetro
sejam observados ao exame de ultra-som trans-abdominal ou vaginal ovariano. Nesse
momento, desde que as concentrações séricas de estradiol não sejam excessivas e os
folículos de tamanho intermediário não sejam muito numerosos, pode ser dada uma
dose de hCG. Isso imita a variação normal de LH do meio do ciclo, causando a ruptura
do folículo e a liberação do ovo.
A paciente é aconselhada a manter relação sexual no dia da administração da hCG e
no dia seguinte. Um exame de ultra-som e a determinação da concentração da
progesterona sérica são realizados 1 semana depois, para haver certeza de estar
presente um corpo lúteo.
O problema com a hMG é que a dose necessária para induzir a ovulação varia de uma
paciente para outra e até mesmo de um ciclo de tratamento para o próximo na mesma
pessoa. A hMG pode algumas vezes causar uma pequena inflamação no local da
injeção. Dois outros problemas associados com o uso da hMG são a gravidez múltipla e
a hiperestimulação ovariana. A hiperestimulação pode ser leve, moderada ou grave. O
perigo depende do grau de hiperestimulação ovariana: na forma leve, a paciente pode
desenvolver aumento ovariano associado a dor abdominal e distensão abdominal. A
forma mais grave da síndrome de hiperestimulação ovariana consiste de aumento
ovariano maciço devido à formação de cistos múltiplos em seguida à maturação
folicular. Há ascite associada e ocasionalmente efusão pleural. O desequilíbrio líqüido
subseqüente pode causar oligúria e insuficiência renal. Todos os folículos múltiplos
secretam estradiol, e os altos níveis séricos, combinados com insuficiência do retorno
venoso devido ao aumento ovariano, podem levar a trombose venosa profunda. O
tratamento envolve hospitalização para correção das anormalidades dos líqüidos.
Indução da espermatogênese
Para indução da espermatogênese, podem ser administradas gonadotrofinas na forma
de 2.000 unidades de hCG, tanto por via intramuscular como subcutânea, duas vezes
por semana, durante 6 meses. Se não existirem espermatozóides no ejaculado no final

de 6 meses, devem ser acrescentadas 75 unidades de hMG i.m. ou s.c. Se não houver
resposta após mais 6 meses, a terapia deve ser continuada com 2.000 unidades de
hCG duas vezes por semana e 150 unidades de hMG três vezes por semana. Esta
abordagem gradativa pode, portanto, levar 1-2 anos antes de haver certeza de que a
espermatogênese está ou não estabelecida. O tratamento prévio com testosterona não
parece comprometer a resposta às gonadotrofinas exógenas subseqüentes.
Controle da gravidez
4.
5.
6.

A desferrioxamina deve ser descontinuada assim que seja detectada gravidez.
O nível pré-transfusional médio de Hb deve ser mantido entre 10-10,5 g/dl,
particularmente durante o último trimestre.
A função cardíaca deve ser monitorada seqüencialmente ao longo da gravidez,
em complemento à meticulosa monitoração da glicemia e do estado do
diabetes.

Quelação do ferro na gravidez
Os benefícios da desferrioxamina para a mãe devem ser ponderados em relação a seu
possível risco para o feto. A segurança da desferrioxamina durante a gravidez ainda
não foi plenamente estabelecida em estudos formais. No momento, o melhor conselho
parece ser evitar a desferrioxamina durante o primeiro trimestre. Quando a paciente
apresenta uma carga de ferro extremamente alta ou é considerada sob risco
significativo de complicações cardíacas, tem sido usada uma dose baixa, de 20-30
mg/kg/dia, nos estágios finais da gravidez. O tratamento com a desferrioxamina pode
ser reiniciado integralmente durante a lactação, já que a droga não é absorvida por via
oral.
Osteoporose
A osteoporose se caracteriza por uma baixa massa óssea e pelo rompimento da
arquitetura óssea, resultando em resistência óssea reduzida e maior risco de fraturas.
Segundo os critérios da OMS (1994), a osteoporose é estritamente definida como uma
contagem T inferior a –2,5 nos testes de densidade óssea. Uma forma mais branda,
caracterizada por contagens T de –1 a –2,5, é chamada osteopenia. Essa definição se
refere a mulheres adultas e não a crianças, adolescentes, homens ou pessoas muito
idosas, já que os valores da densidade mineral óssea não foram adequadamente
definidos nesses grupos. Apesar disso, a definição de osteoporose da OMS tem sido
usada para descrever populações talassêmicas.
Os locais típicos das fraturas osteoporóticas são os corpos vertebrais, o antebraço
distal e o fêmur proximal. A massa óssea do esqueleto é o resultado de um equilíbrio
entre a quantidade de osso sintetizado e absorvido. A aquisição de massa óssea é um
processo gradual no início da infância, que se acelera dramaticamente durante a
adolescência até ser atingida a maturidade sexual. Fisiologicamente, em torno dos 9
anos de idade todo o conteúdo mineral ósseo é de aproximadamente 900 g. Ele mais

que duplica em torno dos 21 anos de idade, quando é de 2.200 g. A partir dos 30 anos
de idade, cerca de 1% da massa óssea é perdida anualmente em ambos os sexos.
Na talassemia ocorre uma alta incidência de osteoporose da coluna e quadril em
ambos os sexos. A gravidade aumenta com a idade, e mesmo pacientes jovens exibem
uma densidade mineral óssea bem inferior à dos controles pareados por idade.
Diagnóstico
A osteoporose é diagnosticada por determinações da densidade mineral óssea, sendo
que existem várias modalidades de densitometria. Os métodos atualmente podem ser
classificados em dois grupos principais: os que usam radiação ionisante, em que a
fonte de radiação é a radiação gama ou ampolas de Raios-X; e outros que usam uma
fonte de energia não ionisante como a tomografia de ressonância magnética e o ultrasom.
A absorciometria fotônica de energia única (SPA) determina o conteúdo mineral
ósseo no corpo e se apoia em um único isótopo radiativo. É apropriada para os ossos
do antebraço e calcanhar (esqueleto periférico). Esse método depende da quantidade
de gordura na parte do corpo que é medida.
A absorciomentria de Raios-X de energia única (SXA) é similar à SPA mas mais
rápida.
A absorciometria fotônica de energia dual (DPA) utiliza duas energias de um ou
dois isótopos radiativos. É apropriada para medições da coluna lombar e do colo do
fêmur (áreas centrais do esqueleto). Este método é mais acurado na coluna lombar
que no colo do fêmur.
A absorciometria de Raios-X de energia dual (DXA) pode medir o conteúdo
mineral ósseo da coluna lombar, fêmur, antebraço, calcanhar, e de todo o corpo. Na
coluna lombar, as medições são em geral realizadas entre as vértebras L1-L4, sendo
cada vértebra avaliada individualmente. Para medição do quadril, é medida a área
entre o colo femoral e a cabeça, junto com partes da diáfise. Os tempos de medição
são curtos e a dose de radiação é baixa.
A tomografia computadorizada quantitativa (QCT) é adequada para a
determinação do conteúdo mineral ósseo da coluna lombar e fêmur, apresentando a
vantagem de se poder medir separadamente as áreas cortical e trabecular do
esqueleto. A dose de radiação, entretanto, é alta.
O ultra-som mede a densidade mineral óssea no osso do calcanhar. Esta técnica pode
fornecer informações sobre a elasticidade e a massa ósseas.

Fatores que contribuem para a osteoporose na talassemia
Anemia: os valores basais da hemoglobina podem variar de 7,0 a 11 g/dl,
dependendo da disponibilidade de suprimentos de sangue em todo o mundo. É
provável que níveis baixos de hemoglobina contribuam significativamente para a
osteoporose nos pacientes com talassemia, mas essa relação ainda não foi
suficientemente estudada.
Os fatores genéticos exercem um papel importante na determinação da densidade
óssea. A herança da massa óssea está sob controle poligênico, embora os genes
responsáveis estejam mal definidos. O gene receptor estrógeno (ERG), o gene receptor
da vitamina D e os genes COLIA 1 e COLIA 2 foram implicados na regulação da
densidade óssea, mas não está clara sua contribuição para a osteoporose na
talassemia.
Hormônios sexuais e metabolismo ósseo: O hipogonadismo é o principal fator
contribuinte da osteoporose nesses pacientes. É sabido que tanto o estrogênio como a
progesterona têm atividade no metabolismo ósseo ao limitar a reabsorção e promover
a formação óssea. A testosterona exerce um efeito estimulador direto sobre a
proliferação e diferenciação das células osteoblásticas humanas e murinas.
Outros fatores que podem contribuir para a osteoporose na talassemia incluem a
sobrecarga de ferro ou seu tratamento, a deficiência de ascorbato, diabetes,
hipoparatireoidismo e hipotireoidismo. Além disso, fatores conhecidos por afetar
pacientes não talassêmicos, como álcool, dieta, tabagismo e estilo de vida sedentário,
também podem contribuir para a osteoporose em pacientes com talassemia.
Tratamento
Como a talassemia é uma doença progressiva, a prevenção e o diagnóstico precoce
são mais eficazes que a tentativa de tratar uma doença estabelecida. Os pacientes
osteopênicos devem receber uma dieta rica em cálcio e suplementação de vitamina D.
Os suplementos de cálcio oral devem ser usados com grande cautela, devido a um
risco reconhecido e progressivo de cálculos renais em pacientes com talassemia. Os
pacientes devem ser encorajados a se exercitar ativamente, devendo ser dada
orientação dietética para aumento dos alimentos ricos em cálcio. Deve ser estimulado
o não tabagismo. Os pacientes com hipogonadismo devem ser tratados com terapia de
reposição hormonal.
O tratamento da osteoporose estabelecida é importante para a prevenção da doença
progressiva e de fraturas. Todas as recomendações acima descritas para a osteopenia
também se aplicam aos pacientes com osteoporose. Os bifosfonados são potentes
inibidores da reabsorção óssea, tendo sido usados com sucesso no tratamento da
osteoporose da pós-menopausa. Relatos preliminares sugerem que os bifosfonados
melhoram os resultados da densitometria óssea nos pacientes com talassemia, mas o
efeito sobre a resistência óssea continua incerto.

Transplante de Medula Óssea

Resultado e seleção de pacientes
O transplante da medula óssea de irmãos HLA-idênticos tem sido crescentemente adotado
para a cura de hemoglobinopatias. Desde 1981 foi adquirida uma grande experiência clínica
com mais de 1.500 transplantes de medula óssea realizados em muitos centros mundiais. Os
resultados do transplante de medula melhoraram consideravelmente desde os primeiros
relatos, devido ao uso da ciclosporina, de um tratamento mais eficaz da infecção por
citomegalovírus, da melhora das técnicas de assepsia, e da evolução da terapia antibiótica
sistêmica [Lucarelli 1997].
Foram identificadas três classes de pacientes de risco, com base em:
• terapia inadequada de quelação do ferro,
• presença de fibrose hepática, e
• hepatomegalia
Os pacientes da Classe I não apresentam nenhuma dessas características, os pacientes da
Classe II apresentam uma ou duas, e o pacientes da Classe III apresentam as três
características. Foi constatado que esses fatores de risco exercem uma significativa
influência sobre o resultado no pós-transplante [Giardini 1995]. Entre as crianças
talassêmicas de Classe I transplantadas precocemente no decorrer da doença, as
probabilidades de sobrevida e sobrevida livres da doença são de 93% e 91%, com 2% de
risco de rejeição e 8% de risco de mortalidade relacionada com o transplante (Fig. 9.1). O
resultado é comparável entre centros que realizam transplantes em pacientes com
características gerais similares [Lucarelli 1997]. As probabilidades de sobrevida, sobrevida
livre da doença, mortalidade por rejeição e não rejeição, respectivamente, são de 87%,
83%, 3% e 15% nos pacientes da Classe II (Fig. 9.2) e 79%, 58%, 28% e 19% nos
pacientes da Classe III (Fig. 9.3). Nesta última categoria de pacientes, a introdução de
regimes de condicionamento contendo menos de 200 mg/kg de ciclofosfamida resultaram
em um significativa queda da mortalidade relacionada com o transplante, mas com
concomitante maior risco de rejeição do enxerto. No grupo adulto (idade > 16 anos), a
probabilidade de sobrevida com o transplante é de 66%, a probabilidade de cura é de 62%,
com 35% de chance de mortalidade relacionada com o transplante e 5% de retorno às
condições talassêmicas antes do transplante (Fig. 9.4).

Com base nesses resultados, o transplante de medula óssea na talassemia deve ser levado
em consideração em pacientes com pouca idade, ou antes que se tenham desenvolvido
complicações decorrentes da sobrecarga de ferro. O médico, o paciente e sua família devem
ponderar as vantagens e desvantagens relativas do transplante de medula óssea e da terapia
convencional. A decisão deve ser tomada levando em conta os resultados e os riscos do
tratamento convencional disponível e do transplante de medula óssea.
Doadores irmãos HLA-pareados
A aplicabilidade geral do transplante de medula óssea é limitada pela disponibilidade de um
doador HLA-pareado que seja parente. Há uma chance em quatro de que qualquer irmão
seja HLA-idêntico, com a possibilidade de que um paciente talassêmico tenha um doador
irmão HLA-idêntico, dependendo do tamanho da família.
Transplante de doador pareado não aparentado
Como a maioria dos pacientes com talassemia não tem um doador irmão compatível, há
interesse em se usar doadores não aparentados mas pareados. Espera-se que, com a
contínua melhora das técnicas de emparelhamento, as taxas de complicação sejam
reduzidas a níveis aceitáveis. Tem havido alguma aplicação de transplante usando doadores
não aparentados pareados na talassemia, o que sugere que, se os doadores não aparentados
pertencerem a um antecedente genético intimamente relacionado, o resultado poderá ser
melhorado [Dini 1999; Miano 1998]. Até o momento, porém, a experiência é limitada.
Transplante de sangue do cordão umbilical
Recentemente tem recebido considerável interesse o uso de células tronco obtidas do
sangue do cordão umbilical e coletadas por ocasião do parto. Há diversas possíveis
vantagens nesta abordagem. Em primeiro lugar, as células tronco podem ser facilmente
obtidas no nascimento, freqüentemente em número suficiente para uma doação bem
sucedida, em vez de se ficar esperando que o doador fique mais velho e possa ser
submetido a cultura da medula óssea. Em segundo lugar, foi sugerido que a doença enxerto
versus hospedeiro pode ser menos grave quando as células tronco são obtidas nesse
momento inicial da vida. Em terceiro lugar, a coleta rotineira de células tronco do sangue
do cordão umbilical em todos os nascimentos forneceria uma quantidade maior de doadores
para a terapia BMT. Neste ponto, porém, não é persuasiva a evidência de menor GVHD
com o uso do sangue umbilical. Em muitas doações, a quantidade de células tronco obtida é
insuficiente para a realização do enxerto em um receptor adulto. Por isso, embora o
transplante do sangue umbilical tem sido usado com sucesso no tratamento de doentes com
talassemia [Miniero 1998], seu valor global no tratamento desta condição ainda requer
maiores esclarecimentos.

Quimerismo misto
Após o transplante de medula óssea na β-talassemia, freqüentemente ocorre a presença de
células hematopoiéticas residuais do hospedeiro, normalmente denominada quimerismo
misto [Andreani 1996]. A redução da dose de bussulfam por ciclofosfamida nos regimes de
condicionamento produziu taxas bastante altas de quimerismo misto. A presença de
quimerismo misto em um paciente transplantado representa um fator de risco de fracasso
do enxerto. Nenhum dos pacientes que apresentaram enxertadura total do doador rejeitou o
transplante, enquanto que 29% dos pacientes com quimerismo misto rejeitaram o enxerto
dentro de 2 anos após a infusão de medula.
Apesar disso, foi observada uma condição de quimerismo misto persistente a longo prazo
(> 2 anos) após BMT bem sucedido em talassemia. Esta observação pode ter um
significativo impacto sobre os esquemas de estratégias de transplante de medula óssea no
futuro.
Seguimento pós-transplante
É particularmente importante o seguimento clínico após o transplante. No primeiro ano é
necessário atenção cuidadosa na monitoração dos parâmetros hematológicos e de
enxertadura, das complicações infecciosas e da doença do enxerto versus hospedeiro. O
seguimento a longo prazo tem interesse particular em relação à monitoração da evolução
dos problemas multi-sistêmicos (sobrecarga de ferro, desenvolvimento puberal,
crescimento, deficiências endócrinas) que estão relacionados com a doença primária.
Diversos relatos mostram que a sobrecarga de ferro, a hepatite crônica, a função cardíaca e
as deficiências endócrinas podem ser mais facilmente controladas após o transplante e
algumas vezes permitem a cicatrização dos orgãos lesados. É particularmente importante
remover o excesso de ferro após o transplante, o que pode ser em geral conseguido por
venissecção, com a retirada de 6 ml/kg de sangue a intervalos de 14 dias [Angelucci 1997].
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Figura 9.1: Probabilidades de sobrevida, de sobrevida livre da doença, mortalidade com rejeição e
sem rejeição, segundo Kaplan e Meier, de 119 pacientes talassêmicos da Classe 1 com idade
inferior a 17 anos.
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Figura 9.2: Probabilidades de sobrevida, de sobrevida livre da doença, mortalidade com rejeição e
sem rejeição, segundo Kaplan e Meier, de 291 pacientes talassêmicos da Classe 2 com idade
inferior a 17 anos.
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Figura 9.3: Probabilidades de sobrevida, de sobrevida livre da doença, mortalidade com rejeição e
sem rejeição, segundo Kaplan e Meier, de 126 pacientes talassêmicos da Classe 3 com idade
inferior a 17 anos.
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Figura 9.4: Probabilidades de sobrevida, de sobrevida livre da doença, mortalidade com rejeição e
sem rejeição, segundo Kaplan e Meier, de 115 pacientes talassêmicos adultos com mais de 16 anos
de idade.

