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RESUMO 

As talassemias constituem um grupo heterogêneo de mutações genéticas 

originadas entre os povos do mediterrâneo que resultam no desenvolvimento de uma 

anemia hemolítica. Essa hemoglobinopatia é caracterizada pela redução parcial ou 

total da síntese de cadeias globínicas, sendo alfa e beta talassemia as mais 

prevalentes. A talassemia beta intermediária encontra-se, em termos de severidade, 

entre a talassemia major e a talassemia minor, possuindo uma grande variedade de 

genótipos que dificulta a realização do diagnóstico, tornando-a frequentemente 

confundida com a anemia ferropriva, pois ela é uma patologia hematológica de 

prevalência mundial, atingindo 30% a 48% da população de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde. Além disso os índices hematimétricos apresentam-

se de formas semelhantes, o que a olhos destreinados de profissionais da saúde pode 

induzir a um diagnóstico errôneo com graves consequências ao paciente. Por esse 

motivo, cabe aos profissionais da área, estarem sempre atualizados nas melhores 

práticas e nos avanços dos diagnósticos para um suporte médico apropriado.  

Palavras-Chave: Talassemia intermediária, anemia ferropriva, hemoglobinopatia, 

anemia hemolítica e anemia carencial. 
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INTRODUÇÃO 

A talassemia é uma hemoglobinopatia originada entre os povos do mediterrâneo, 

tendo maior incidência em ilhas como a Sicília, Sardenha e Malta, e em partes da 

Itália, Grécia e norte da África. Como consequência do fluxo migratório populacional, 

essa patologia pode ser encontrada em todos os continentes. Estima-se que 1,5% a 

3% da população mundial sejam portadores do traço talassêmico. No Brasil, de 

acordo com um estudo realizado em 65 cidades, aproximadamente 2,7 milhões de 

brasileiros são portadores dessa doença, sendo que apenas no estado de São Paulo 

acredita-se que 2% dos indivíduos possuem essa alteração (LERMEN et al., 2007; 

ESTEVÃO et al., 2010). 

As talassemias constituem um grupo heterogêneo de mutações genéticas 

caracterizadas pela redução parcial ou total da síntese de uma ou mais cadeias 

polipeptídicas da globina, resultando no desenvolvimento de uma anemia hemolítica 

(LERMEN et al., 2007). Essa hemoglobinopatia pode ser classificada de acordo com 

a síntese globínica comprometida, sendo alfa e beta talassemia as mais prevalentes 

(DOMINGOS, 2004).  

Nos cromossomos 11 e 16 estão presentes os complexos gênicos responsáveis 

pela síntese de cadeias globínicas alfa (α), beta (β), gama (γ) e delta (δ), que na 

formação de tetrâmeros irão compor as hemoglobinas normais do adulto, que 

correspondem a HbA (α₂ β₂), HbA₂ (α₂ δ₂) e HbF (α₂ γ₂) (WEATHERALL, 2001). 

A síntese de cadeias α é controlada pelos genes situados no cromossomo 16, 

sendo que há dois genes α no genoma haplóide, resultando em formas diferentes da 

talassemia. A ausência total da síntese globínica (α˚) levará a produção de tetrâmeros 

do tipo γ4, conhecido como hemoglobina Bart (Hb Bart’s), que são incompatíveis com 

a vida. Quando há ausência de três genes α ocorre a diminuição da HbA gerando o 

excesso de cadeias β que darão origem a HbH. Por último encontra-se as formas 

heterozigóticas onde as cadeias α se formam em quantidades reduzidas, 

denominando-se α⁺ talassemia, podendo apresentar a deleção de um gene α 

(indivíduo portador) ou a deleção de dois genes, nomeando-se talassemia minor ou 

heterozigótica (LORENZI, 2006). 
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A β talassemia decorre de mutações que afetam a regulação ou expressão dos 

genes localizados no cromossomo 11, sendo que, diferente da síntese de cadeias α, 

expressam apenas um gene β no genoma haplóide, apresentando cadeias β residuais 

(β⁺) ou ausência total da síntese globínica (β˚), podendo ser classificada em três 

grupos: Talassemia major ou forma homozigótica (β˚/β˚ ou β⁺/β⁺), Talassemia minor 

ou forma heterozigótica (β/β˚ ou β/β⁺) e Talassemia Intermediária (LORENZI, 2006). 

Também conhecida como anemia de Cooley, a β talassemia major foi descrita em 

1925 e está associada a predominância de HbF (α₂ γ₂) e quantidades variáveis de 

HbA₂ (α₂ δ₂), uma vez que não se tem a síntese de cadeias β para a formação da 

HbA. Sendo assim o quadro clínico só ficará evidente após alguns meses de vida, 

através do desenvolvimento de palidez progressiva, hepatoesplenomegalia, 

deficiência no desenvolvimento e anemia, levando ao óbito por volta dos cinco anos 

de idade. Por outro lado, na forma heterozigótica ou β talassemia minor observa-se a 

predominância da HbA em quantidade reduzida se comparada aos níveis normais e 

um aumento considerativo de HbA₂ e HbF. Neste caso nenhum sintoma é lítico da 

doença, sendo que ela é diagnosticada acidentalmente durante exames não 

relacionados (LORENZI, 2006). 

OBJETIVO 

OBJETIVO GERAL: 

Entender as dificuldades para o diagnóstico da β talassemia intermediária em 

relação a anemia ferropriva e os agravos a saúde quando o tratamento não 

corresponde a patologia 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Descrever os tipos de talassemias 

 Analisar os aspectos clínicos de diferenciação 

 Interpretar o diagnóstico da talassemia intermediária 

 Comparar o diagnóstico da β talassemia intermediária com a anemia 

ferropriva 

 Compreender a importância do tratamento 
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METODOLOGIA 

O presente estudo foi elaborado utilizando método descritivo, tomando como 

base a revisão bibliográfica de literatura existente sobre o tema proposto, da qual 

foram extraídas informações relevantes, que foram analisadas de forma crítica, 

visando alcançar os objetivos traçados e já mencionados anteriormente. 

DESENVOLVIMENTO 

A β talassemia intermediária encontra-se, em termos de severidade, entre a 

talassemia major e a talassemia minor. Por ter uma grande variedade de genótipos 

seu diagnóstico não é realizado com facilidade, sendo definida essa expressão por 

uma classificação muito mais clinica que laboratorial (LISOT, 2003). 

Geralmente os indivíduos portadores dessa talassemia não apresentam 

comprometimento durante a infância e não necessitam de transfusões sanguíneas 

regulares, sendo assintomáticos até a fase adulta. Entretanto, no espectro clínico 

pode-se observar, no estágio inicial da doença, a presença de palidez derivada da 

anemia crônica e icterícia intermitente, sendo que as complicações podem progredir 

quando não há tratamento adequado, levando a alterações ósseas, hemossiderose e 

esplenomegalia, todavia a gravidade desses sintomas depende das mutações 

subjacentes (SOUZA, 2003). 

Em todo o mundo já foram descritas mais de 180 mutações relacionadas a 

talassemia intermediária, o que dificulta o seu diagnóstico. Estima-se que 5% a 10% 

dos pacientes com β talassemia apresentam mutações discretas, também conhecida 

como mild, com quadro hematológico de gravidade intermediária, apresentando 

diminuição nos índices de hemoglobina (Hb de 07 a 10g/dL), hematócrito (Ht) e 

contagem de hemácias (He), com presença de pontilhado basófilo, hemácias em alvo, 

policromasia, reticulocitose, sinais de diseritropoiese sem diferenças morfológicas em 

relação a β talassemia maior, red cell distribution width (RDW) normal ou elevado, 

redução do volume corpuscular médio – VCM (55 a 77fL) e da hemoglobina 

corpuscular média – HCM (16 a 24pg), sendo frequentemente confundida com a 

anemia ferropriva (AF), uma vez que os índices apresentam-se de forma semelhante 

(LISOT, 2003; LORENZI, 2006; ESTEVÃO et al., 2010). 
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A anemia ferropriva é uma patologia hematológica de prevalência mundial, 

atingindo 30% a 48% da população de acordo com a Organização Mundial da Saúde. 

A anemia é uma deficiência carencial que surgi quando há um balanço negativo de 

ferro, ou seja, a ingestão é menor do que a necessidade do organismo, estando 

associada aos baixos padrões socioeconômicos (LORENZI, 2006; VICARI et al., 

2010). 

Os grupos de risco são compostos por crianças, principalmente as que se 

alimentam por muito tempo apenas do leite materno, mulheres em idade fértil, pois 

além das perdas menstruais as mulheres apresentam uma reserva de ferro inferior à 

do homem (100 a 400mg), e na gestação, onde ocorre uma demanda maior de ferro 

derivada da expansão do tecido eritropoiético (SANTANA et al., 2009). 

No espectro clínico os pacientes apresentam sintomas relacionados a falta de 

oxigenação normal dos tecidos, como tontura, palidez cutaneomucosa, taquicardia e 

icterícia. Dependendo da evolução da anemia (rápida ou lenta) pode ocorrer uma 

adaptação a deficiência, resultando em sintomas pouco ou muito intensos (MOURA 

et al., 2001). 

A anemia ferropriva é a causa mais comum de anemia microcítica. Ela desenvolve-

se lentamente, iniciando pela depleção dos depósitos de ferro e diminuição da ferritina 

(inferior a 10 μg/l), o que compromete a eritropoese, levando a um quadro 

hematológico diminuído, uma vez que os índices hematimétricos, Hb e Ht apresentam-

se baixos, comprometendo a oxigenação tecidual (RODRIGUES et al., 2010; VICARI 

et al., 2010). 

O diagnóstico diferencial das anemias microcíticas e hipocrômicas são de grande 

importância, uma vez que cada uma delas apresenta causa, patogênese, prognóstico 

e tratamento diferentes (ESTEVÃO et al., 2010). 

Atualmente, no protocolo aceito para o diagnóstico diferencial das anemias citadas 

existem os exames conhecidos como “padrão-ouro”, que englobam a análise do 

sangue periférico em busca de reticulócitos presentes na β talassemia intermediária 

e escassos na anemia ferropriva (1 – 2%), os avaliadores do metabolismo de ferro, 

como a reação do azul da Prússia ou Perls, que precipita o ferro livre e permite a 

visualização dos sideroblastos e siderócitos presente nas talassemias, a dosagem de 
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ferritina, uma vez que a β talassemia intermediária apresenta-se com sobrecarga de 

ferro e a anemia ferropriva denota os valores reduzidos, e a eletroforese de 

hemoglobina em acetato de celulose – pH alcalino, que permite a análise da HbA₂ e 

HbF, que estarão elevadas, e a HbA que apresenta uma redução em pacientes 

portadores de β talassemia intermediária (LISOT, 2003; SOUZA, 2003; ESTEVÃO et 

al., 2010; MATOS et al., 2008). 

Apesar do quadro hematológico das anemias microcíticas serem parecidas os 

seus tratamentos são divergentes. No caso da anemia ferropriva deve-se identificar 

as possíveis causas da espoliação do ferro, como hemorragia, infestação de parasitas 

intestinais, má alimentação ou infecções crônicas, sendo associado a uma reposição 

com uso de sais ferrosos, o que desencadeará uma crise reticulocitária que é 

controlada através do hemograma por aproximadamente seis dias. (LORENZI, 2006; 

CANÇADO et al., 2010). 

A β talassemia intermediária não possui tratamento específico devido as suas 

diversas manifestações. Quando o quadro clínico apresenta-se de forma mais severa 

o médico pode prescrever o ácido fólico para evitar a hiperplasia da medula óssea, 

transfusões regulares de hemácias, que permitem a manutenção dos níveis de 

hemoglobina, e o uso de quelantes de ferro, como a deferiprona, o deferasirox, e a 

deferoxamina (DFO) subcutânea, no entanto não existe uma alta taxa de adesão ao 

tratamento por consequência da baixa disponibilidade da DFO no mercado ou do 

aparelho infusor, o que resulta no deposito de ferro em diversos tecidos e órgãos, 

sendo os principais afetados o miocárdio, medula óssea, rins, fígado e baço 

(LORENZI, 2006; CANÇADO, 2008). 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

A β talassemia intermediária é uma anemia microcítica e hipocrômica derivada 

de diversas mutações, que por sua vez geram uma variedade de genótipos, o que 

dificulta o seu diagnóstico, visto que essa patologia é de baixa incidência no Brasil, 

sendo confundida constantemente com a anemia ferropriva. 

No espectro clínico essas duas anemias apresentam-se com sintomas parecidos, 

sendo necessário um conhecimento de caso para a diferenciação e avaliação do 

pedido médico. Como a rotina hospitalar em países subdesenvolvidos denota uma 

recorrência de pacientes com carência nutricional, em alguns casos, o tratamento 

inicia-se antes dos resultados laboratoriais, com a utilização do sulfato ferroso via oral 

ou endovenosa, fato este que contribui para a sobrecarga de ferro em indivíduos 

portadores da β talassemia intermediária, uma vez que eles não apresentam 

diminuição do ferro, e sim uma mutação na síntese da cadeia globínica. 

No âmbito laboratorial o quadro hematológico das duas patologias apresenta-se 

de forma equivalente quando analisamos os índices hematimétricos, o que a olhos 

destreinados de profissionais da saúde pode parecer uma anemia ferropênica, sendo 

que, na realidade, trata-se de uma β talassemia intermediária. Vendo por este prisma 

percebemos a importância da hematoscopia na observação apurada da presença de 

poiquilocitose e anisocitose e contagem de reticulócitos, uma vez que eles estão 

elevados na talassemia. 
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CONCLUSÃO 

A partir deste estudo conclui-se que é necessária uma interação mais expressiva 

entre os médicos e profissionais da saúde para uma melhor diferenciação entre a β 

talassemia intermediária e a anemia ferropriva, uma vez que os tratamentos são 

opostos e podem gerar diversos agravos a saúde do paciente quando equívocos. 

A anamnese correta, acompanhada do histórico do paciente, são fatores cruciais 

para a identificação da patologia, uma vez que é através dela que desenvolve toda a 

fase analítica, isto é, os exames laboratoriais para indicar a melhor terapia. Devido a 

existência de uma diferença sutil encontrada no RDW, o profissional a realizar o 

exame deve ser bem treinado, possuindo o conhecimento necessário para direcionar 

o médico no diagnóstico correto. 

Outro fator importante é o acompanhamento do prognóstico, que deve ser 

adequado, dado que a sobrecarga de ferro poderá acarretar em insuficiência renal, 

levando a uma intensificação da anemia, uma vez que não se produzirá mais a 

eritropoietina, que é responsável pela diferenciação do blasto e maturação dos 

eritrócitos. 

Logo, cabe aos profissionais da saúde, estarem sempre atualizados nas melhores 

práticas, e no caso dos biomédicos, nos avanços dos diagnósticos para um suporte 

médico apropriado. Ao médico, cabe cuidado e atenção com o paciente em todas as 

fases do tratamento, da anamnese acompanhamento. 
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