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1. RESUMO 

O que chama a atenção em relação à hidroxiureia, um fármaco primeiramente 

aprovado para o tratamento de doenças neoplásicas, foi a sua utilização em 

portadores da anemia falciforme, antes da sua aprovação para utilização em adultos 

pelo Food and Drug Administration em 1998. A anemia falciforme é uma doença 

hereditária caracterizada pela mutação pontual do gene da globina beta da 

hemoglobina. Esta mutação causa a produção de uma hemoglobina anômala, 

chamada de hemoglobina S, e ocasiona um quadro clínico variado entre os seus 

portadores, podendo inclusive, levar à morte. Atualmente a utilização em pacientes 

pediátricos é off-label, ou seja, são medicamentos prescritos de forma diferente 

daquela orientada na bula. 

2. INTRODUÇÃO 

A anemia falciforme (AF) caracteriza-se por ser uma doença monogênica 

causada por mutação no gene da globina beta que resulta em uma hemoglobina 

anômala, a hemoglobina S (HbS), resultado da mutação GAGGTG no sexto 

códon, que resulta na substituição do ácido glutâmico pela valina na sexta posição 

da cadeia da globina β1. 

O principal determinante da gravidade da doença é a extensão da polimerização 

da HbS, pois é diretamente proporcional à duração da desoxigenação da 

hemoglobina e da própria concentração da HbS intracelular, e leva á falcização do 

eritrócito. Um dos importantes fatores que pode modular essa polimerização da HbS, 

é a concentração da hemoglobina fetal (HbF), mesmo em paciente adultos. 

As curas para a AF são os transplantes de medula óssea e terapia celular ou gênica, 

que ainda estão em fase experimental2. Os principais tratamentos envolvem os 

cuidados sintomáticos e transfusão de hemácias quando necessário sendo que, este 

último, pode levar à sobrecarga de ferro mesmo quando acompanhado por 

meticuloso regime de quelação de ferro1.  

Desta forma, a hidroxiuréia (HU) tem sido utilizada como agente terapêutico para 

pacientes com AF desde 1998. É administrada oralmente, com efeitos na elevação 

da HbF, o que reduz os eventos de falcização dos eritrócitos, redução da hemólise e 

prevenção de eventos vaso-oclusivos,3,4. Além disso, induz outros benefícios clínicos 

através de mecanismos não relacionados à indução de HbF4.  

 

 



3. OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão bibliográfica sobre a hidroxiureia, 

um fármaco utilizado para o tratamento de câncer, e que desde 1998 também tem 

sido utilizado no tratamento da anemia falciforme. 

4. METODOLOGIA 

Revisão de periódicos nacionais e internacionais. Este trabalho teve início em 

dezembro de 2014 e segue até os dias atuais. Os critérios de inclusão definidos para 

a seleção foram: artigos originais, publicados em português ou inglês e sem limite de 

datas. Nas buscas utilizou-se as bases de dados Scielo (Scientific Electronic Library 

Online) e Pubmed, e os descritores foram: anemia falciforme, tratamento de anemia 

falciforme, crianças, hidroxiurea, sickle cell, hydroxyurea, children. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A HU é um medicamento citotóxico, quimioterápico, antineoplásico, e sua 

síntese ocorreu pela primeira vez na Alemanha em 1869 por Dressler e Stein. A 

utilização em doenças neoplásicas foi aprovada apenas em 1967 pelo Food and 

Drug Administration (FDA)1, 4. Em 1984 Platt e cols5., trataram dois pacientes por 

cinco dias e constataram uma melhora nos níveis de HbF e sugeriram que a HU era 

um potencial agente para o tratamento da AF.  Em 1995, Charache e cols6., num 

estudo duplo-cego randomizado, demonstraram a eficácia da HU na redução na 

frequência de crises de dor em adultos portadores da AF e em 1998, a utilização da 

HU passou a fazer parte do conjunto de estratégias adotadas no tratamento de 

pacientes com AF 2,7,8. Sabe-se que a HU é capaz de inibir a ação da enzima 

ribonuclotídeo redutase, o que acarreta na parada do ciclo celular. Porém ainda 

pouco se conhece sobre o mecanismo de ação em relação à indução da HbF9.  

 Diversos estudos, tanto brasileiros como internacionais, apontaram a eficácia 

da HU na melhora de algumas características clínicas e laboratoriais. Estes 

trabalhos envolveram indivíduos em diferentes faixas etárias e ambos os sexos.  Os 

dados laboratoriais e hematológicos mostram que além do aumento dos níveis de 

HbF, houve elevação nas taxas de hemoglobina,  volume corpuscular médio, 

hidratação eritrocitária, biodisponibilidade de oxido nítrico, além da diminuição da 

expressão de moléculas de adesão. Notou-se também a supressão da eritropoiese 

endógena, redução da hemólise, aderência dos eritrócitos, leucócitos e plaquetas ao 

endotélio vascular, melhora a reologia, com diminuição da viscosidade e 

vasodilatação, contribuindo para a diminuição dos fenômenos inflamatórios. Com 



isso, houve a redução da ocorrência de síndrome torácica aguda, evento vaso 

oclusivo, hospitalizações, transfusões e crises dolorosas 1, 2, 3, 4, 8, 7 e 10.  Apesar de 

muitos estudos também demonstrar eficiência clínica em crianças, a HU continua 

sob intensa investigação e o seu uso permanece off-label3, 10.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A análise da literatura revelou que a experiência clínica com a HU e portadores 

de AF vêm se acumulando nos últimos 31 anos e sugere que este medicamento 

tem sido bem tolerado e é eficiente para a maioria desses pacientes. 
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