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1.RESUMO  

Talassemia é uma doença herdada recessivamente caracterizada por uma 

diminuição ou ausência na síntese das cadeias globínicas que formam a hemoglobina-

hemoglobinopatia. A talassemia foi descoberta nos países banhados pelo 

mediterrâneo e posteriormente encontrada em outras regiões devido à imigração. A 

classificação das talassemias é de acordo com a cadeia polipeptídica afetada, sendo 

alfa talassemia ou beta talassemia, apresentando-se sob a forma homozigótica, pela 

deficiência total da cadeia globínica ou heterozigótica quando há apenas diminuição 

da cadeia globínica. A forma leve de anemias manifestando-se em heterozigose 

geralmente é assintomática, já as alfa talassemias homozigóticas e a beta talassemia 

maior, são as formas mais graves de anemias, que necessitam de transfusões 

regulares de hemácias. Assim, com o tratamento, há uma sobrecarga de ferro no 

organismo com deposição em vários tecidos e órgãos. Para prevenir o acúmulo 

patológico de ferro no organismo é necessária a realização de terapia com quelantes 

de ferro, como os mais utilizados são a desferroxamina, deferiprona e deferasirox. 

Este trabalho tem por objetivo abordar os principais aspectos da talassemia 

homozigótica enfatizando a importância do monitoramento laboratorial pós tratamento 

transfusional para evitar a sobrecarga de ferro e seus efeitos no organismo.  

 

2.INTRODUÇÃO 

 A talassemia foi descoberta nos países banhados pelo mar Mediterrâneo, como 

no sul da Itália e Grécia, posteriormente encontrada em outras regiões devido à 

imigração. A designação thalassa é de origem grega e significa mar, e emia, oriunda 

de sangue. É uma hemoglobinopatia hereditária caracterizada por uma alteração na 

síntese das cadeias globínicas alfa ou beta, apresentando-se sob a forma 

homozigótica com deficiência total da cadeia globínica ou heterozigótica, 

caracterizada pela deficiência parcial da cadeia globínica envolvida1,2. 

As talassemias são classificadas em alfa talassemias e em beta talassemias, 

sendo as alfa talassemias divididas em portador silencioso, em que há a deleção de 

um único gene alfa, os indivíduos não apresentam sintomas e não necessitam de 

tratamento; em alfa talassemia menor ou traço alfa talassêmico com deleção de dois 

genes alfa, caracterizada pela ausência de anemia ou presença de uma anemia leve; 

doença da hemoglobina H manifestando-se em homozigose com deleção de três 

genes alfa, onde os portadores da enfermidade geralmente apresentam anemia grave, 



sendo necessária transfusões regulares de concentrados de hemácias; e em hidrópsia 

fetal com deleção de quatro genes alfa, resultando em natimorto1,2. Já as beta 

talassemias são divididas em beta talassemia menor, em que as cadeias globínicas 

são sintetizadas normalmente e os indivíduos heterozigotos afetados, em geral, não 

apresentam sintomas ou desenvolvem uma anemia leve; em beta talassemia 

intermediária com deleção total ou parcial de um gene beta, sendo caracterizada por 

anemia grave, geralmente sem necessidade de transfusões; e em beta talassemia 

maior ou anemia de Cooley com deleção parcial ou total de dois genes beta, os 

indivíduos homozigotos apresentam anemia severa necessitando de transfusões 

regulares de hemácias associado à terapia com quelantes de ferro. O decréscimo ou 

ausência das cadeias globínicas resultam em eritrócitos microcíticos e hipocrômicos, 

com alterações nos índices hematimétricos e aumento de outras hemoglobinas onde 

as cadeias não foram afetadas, tais características podem ser detectadas pelo 

hemograma e pela eletroforese de hemoglobina, respectivamente2. 

 Segundo um levantamento realizado entre 2013 e 2015 pela Coordenação-

Geral de Sangue e hemoderivados do Departamento de Atenção Especializada e 

Temática da Secretaria de Atenção à Saúde (CGSH/ DAET/ SAS) juntamente com a 

comissão de Assessoramento Técnico denominada CAT- Talassemias em serviços 

de assistência hematológica e hemoterápica, foi constado um total de 593 pessoas 

portadoras das formas graves de talassemia no Brasil, desse total, 305 corresponde 

a pessoas com talassemia beta maior, 256 a talassemia beta intermediária e 32 

pessoas com doença de hemoglobina H, que caracteriza a alfa talassemia 

homozigótica. A maior incidência de indivíduos beta talassêmicos graves é na região 

sudeste do país com 60% dos casos, Nordeste com 17%, Sul 10,4%, Centro-Oeste 

7,3% e a região Norte possui o menor índice, 5,3 %3.  

 A talassemia maior ou anemia de Cooley é a forma homozigótica da beta 

talassemia, a forma grave da doença e de maior importância clínica4, por ser severa 

necessita de transfusões regulares de hemácias para manter a hemoglobina entre 9,0 

e 10,0 g/dL5. Durante o tratamento há probabilidade de sobrecarga de ferro no 

organismo com deposição principalmente no fígado, baço, miocárdio, glândulas 

endócrinas e medula óssea, responsável por lesão celular e tecidual, fibrose e 

insuficiência funcional. Com o acompanhamento clínico e laboratorial adequado há 

um aumento na qualidade de vida e maior sobrevida dos indivíduos5,6. 

 



3. OBJETIVOS 

  Este trabalho tem por objetivo abordar os principais aspectos da talassemia 

homozigótica enfatizando a importância do monitoramento laboratorial pós tratamento 

transfusional para evitar a sobrecarga de ferro e seus efeitos no organismo. 

 

4. METODOLOGIA   

Levantamento bibliográfico em bases de dados na área da saúde: Scielo e 

Pubmed usando os termos Talassemias, beta Talassemia maior, diagnóstico das 

talassemias, sobrecarga de ferro e quelação de ferro em indivíduos transfundidos, 

incluindo ainda dois capítulos de livros.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

5.1 Etiopatologia  

      A hemoglobina é uma proteína formada pela globina e pelo agrupamento heme, 

responsável pelo transporte de oxigênio para os tecidos. A hemoglobina normal no 

adulto é composta por dois pares de cadeias globínicas, onde duas cadeias alfa e 

duas cadeias beta compõem a hemoglobina A1, correspondendo a 95% da 

hemoglobina total; a hemoglobina A2 é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias 

delta, representando 2-3% da hemoglobina total; já a hemoglobina fetal representa 0-

2%, é composta por duas cadeias alfa e duas cadeias gama5. 

     Nas talassemias ocorrem mutações nos genes da globina, que resultam em 

alterações na síntese das cadeias polipeptídicas, com perda parcial ou total, e com 

aumento das cadeias globínicas que não foram afetadas, estas em excesso são 

instáveis e precipitam no interior das células modificando a membrana das hemácias, 

tal processo leva a destruição precoce dos eritrócitos e uma hemoglobinização 

deficiente dos glóbulos vermelhos5. 

 

5.2 Diagnóstico laboratorial 

     O hemograma é um importante exame de triagem que disponibiliza 

informações relevantes para auxiliar no diagnóstico da doença, porém não é suficiente 

para um resultado conclusivo, sendo necessária dosagens bioquímicas e eletroforese 

de hemoglobina para confirmação da enfermidade2. 

  O diagnóstico pode ser feito pela análise dos índices hematimétricos e pela 

morfologia dos glóbulos vermelhos. As alfa talassemias são caracterizadas por 



eritrócitos microcíticos e hipocrômicos, com VCM e HCM reduzidos. Na forma 

homozigótica, no esfregaço de sangue há presença de corpúsculos de Heinz e na 

forma heterozigótica o esfregaço é caracterizado por hemácias em alvo e pontilhados 

basófilos1. Nas beta talassemias o VCM (volume corpuscular médio) e o HCM 

(hemoglobina corpuscular média) encontram-se diminuídos. Na expressão 

homozigótica, o esfregaço é caracterizado por hemácias microcíticas e hipocrômicas, 

com presença de poiquilocitose (leptócitos). Na forma heterozigótica, o esfregaço 

também apresenta eritrócitos com microcitose e hipocromia, porém mais discretos1,2.  

Em ambas as talassemias homozigóticas o hematócrito e a hemoglobina encontram-

se diminuídos e é característico a presença de reticulocitose1. 

 As dosagens bioquímicas para as alfa talassemias e beta talassemias incluem 

dosagem de ferro sérico que encontra-se alto ou normal, dosagem de ferritina 

aumentada e bilirrubina indireta elevada. Além das dosagens bioquímicas, é realizada 

a eletroforese de hemoglobina para investigação das hemoglobinas Bart, H, fetal e 

alterações em A2. Nas alfa talassemias expressas em homozigose nota-se a presença 

de hemoglobina Bart em neonatos, sendo substituída por hemoglobina H após essa 

fase1. A presença de 3% a 7% de hemoglobina H é característico de alfa talassemia 

menor e valores superiores a 15% representam a doença de hemoglobina H. 

Concentrações de 0,5% a 1% de hemoglobina H não alteram o eritrograma, é o caso 

do portador silencioso7. 

Na beta talassemia maior com deleção parcial de dois genes beta, a 

hemoglobina A1 encontra-se diminuída, hemoglobina A2 discretamente elevada e 

hemoglobina fetal aumentada, quando há ausência de dois genes beta, a 

hemoglobina A1 é inexistente, a hemoglobina A2 encontra-se normal ou com um 

discreto aumento e há uma elevação exacerbada de hemoglobina fetal. Já a beta 

talassemia heterozigótica é caracterizada pela hemoglobina A2 e fetal levemente 

aumentadas, em muitos casos a hemoglobina fetal pode apresentar-se normal1. 

 

5.3 Exames de monitoramento em pacientes talassêmicos homozigotos 

Em consequência da hemólise intensa e a necessidade de transfusões 

sanguíneas, há um aumento de absorção de ferro pelo organismo gerando um 

acúmulo deste mineral com depósito em vários órgãos. O excesso de ferro estocado 

no organismo é chamado de hemocromatose, que pode causar lesão celular e 

tecidual, fibrose e insuficiência funcional8. 



      Para a avaliação da sobrecarga de ferro no organismo alguns métodos estão 

disponíveis, sendo os mais utilizados a dosagem de ferritina, concentração de ferro 

hepático (CFH) e ressonância nuclear magnética, tais métodos são de extrema 

importância para a quantificação de ferro e monitoramento dos indivíduos 

talassêmicos homozigotos transfundidos,  exercendo papel relevante na definição da 

dosagem  de quelantes para manter um balanço de ferro adequado e ao mesmo 

tempo evitar os efeitos colaterais do uso de quelantes em excesso8,9. 

     O método mais acessível e mais utilizado é a determinação de ferritina sérica, 

que é uma proteína com relação ao estoque de ferro no organismo, em que 1000 µg/L 

de ferritina representa, aproximadamente, de 8 mg a 10 mg de ferro estocado no 

organismo. A dosagem de ferritina para a quantificação de ferro acumulado nos 

tecidos e órgãos é um método de fácil realização por ser um procedimento não 

invasivo, gerando resultados confiáveis e de baixo custo, no entanto, por ser uma 

proteína de fase aguda pode estar elevada em processos inflamatórios, infecciosos e 

em doenças neoplásicas, podendo ser esclarecida pela história clínica do paciente e 

com exames adicionais9,10. 

      A dosagem de ferritina sérica pode ser realizada pelo método imunoenzimático 

que consiste no emprego de anticorpos antiferritina, como por exemplo pela técnica 

de Elisa, eletroquimioluminescência ou fluorimetria10. 

      Os valores normais de ferritina variam entre 15 µg/L e 300 µg/L. Valores 

superiores a 300 µg/L já é indício de sobrecarga de ferro, valores maiores ou iguais a 

2500 µg/L aumentam as chances de doenças miocárdicas e menor tempo de vida dos 

indivíduos, sendo os problemas cardíacos os principais fatores que levam os 

talassêmicos a óbito. Desta forma, é imprescindível o monitoramento dos indivíduos 

em tratamento transfusional, em que a avaliação da ferritina é feita no mínimo a cada 

dois meses ou três meses9,10. 

 O índice de saturação da transferrina também pode ser utilizado na avaliação 

do ferro no organismo, onde em situações de sobrecarga o índice de saturação 

encontra-se elevado, valor superior a 70% o metal é tóxico às células e recomenda-

se a sua quelação11. 

       A maior parte do ferro absorvido deposita-se no fígado, cerca de 90% do metal 

em excesso. A sua quantificação em depósito pode ser realizada pelo método direto 

de (CFH) concentração de ferro hepático feito por biópsia, que consiste em dosagens 

bioquímicas de frações do tecido do fígado. É uma metodologia quantitativa que 



possibilita estabelecer de forma precisa o estoque de ferro total no organismo, 

permitindo ainda a caracterização do órgão quanto ao acúmulo de ferro e à 

inflamação9,12. 

       Embora a determinação da concentração de ferro hepático (CFH) seja 

bastante sensível e específico é um método invasivo de alto custo, e que necessita 

de profissionais qualificados para execução do procedimento. Outra limitação é a 

obtenção dos fragmentos hepáticos por biópsia que podem ser inadequados 

decorrentes de doenças hepáticas e/ou amostras inapropriadas devido ao ferro estar 

distribuído de forma não igualitária, alterando assim os resultados9.  

O valor considerado normal de concentração de ferro hepático é menor que 2 

mg/g de tecido do fígado, indivíduos em tratamento com agentes quelantes o valor 

desejável varia entre 2 mg/g e 7 mg/g de tecido hepático, de 7 mg/g a 15 mg/g os 

indivíduos correm risco de desenvolverem fibrose e cirrose hepática, distúrbios 

cardíacos e diabetes. Indivíduos com CFH superior a 15 mg/g são suscetíveis a 

doenças cardíacas e óbito precocemente, especialmente em indivíduos com 

talassemia em tratamento transfusional sem a terapia com ferroquelantes9.   

A ressonância nuclear magnética é um exame que utiliza a técnica T2* para a 

determinação do ferro depositado no fígado e/ou miocárdio. É um procedimento não 

invasivo de quantificação indireta do ferro hepático que necessita de pessoas 

qualificadas para realização. É um método significativo de diagnóstico precoce do 

acúmulo de ferro no coração, com disponibilidade em vários centros de saúde, 

entretanto, é de elevado custo em comparação com o método de determinação da 

ferritina sérica9.  

Outro método disponível, porém não muito utilizado na determinação da 

concentração do ferro hepático, é o SQUID (Superconducting Quantum Interferece 

Device) por biosusceptometria magnética. Trata-se de uma metodologia não invasiva 

de elevada sensibilidade e de alto custo, necessitando também de profissionais 

treinados para a realização. Como estão relatados apenas quatro equipamentos no 

mundo, sendo dois deles na Europa, os aparelhos disponíveis são limitados 9,12. 

 

5.4 Terapia Ferroquelante 

A utilização dos quelantes tem por objetivo evitar a sobrecarga de ferro no 

organismo para manter um balanço negativo, prevenindo assim lesão celular e dano 

tecidual9.  



       O uso dos agentes ferroquelantes é iniciado quando a concentração de ferro 

hepático (CFH) exceder a 7 mg/g de tecido do fígado e/ou com dosagens de ferritina 

maiores que 1000 µg/L no mínimo duas vezes seguidas e/ou indivíduos transfundidos 

com valores maiores ou iguais a 100 mL/Kg de hemácias9. 

       Os quelantes disponíveis para o tratamento dos indivíduos com sobrecarga de 

ferro transfusional são a desferroxamina de uso subcutâneo ou endovenoso, e de 

administração pela via oral, a deferiprona e mais recentemente o deferasirox9.  

A desferroxamina é o quelante de ferro mais utilizado no tratamento de 

talassêmicos homozigotos transfundidos. É uma substância hexavalente de alto peso 

molecular com aplicação subcutânea por meio de uma bomba infusora ou 

administração endovenoso durante 8 a 12 horas diárias por 5 a 7 dias semanais8,9. 

        A dose utilizada em adultos varia de 20 mg/kg a 60 mg/kg por dia dependendo 

da sobrecarga de ferro e para crianças dose máxima de 40 mg/kg por dia. Em 

indivíduos que apresentam CHF maior que 15 mg/g e ferritina superior a 2500 µg/L ou 

doença cardíaca oriunda de acúmulo de ferro é administrada doses mais elevadas no 

decorrer do dia9.  

           O tratamento com a desferroxamina possibilitou uma melhora na qualidade de 

vida dos indivíduos em tratamento transfusional evitando a sobrecarga de ferro e seus 

efeitos no organismo, no entanto, o uso do medicamento gera algumas complicações, 

sendo as principais e mais comuns, processo inflamatório no local da infusão e 

infecções, quando utilizado doses em excesso resultam em complicações oculares e 

atraso no crescimento de crianças9. Ainda houve relatos de alergia, e raramente 

pneumonite ou falência renal por altas doses ou por infusão rápida3,11. Alguns 

indivíduos não aderem à terapia devido ao tempo prolongado de infusão do 

medicamento nos serviços de saúde durante 5 a 7 dias semanais ou por baixa 

disponibilidade da bomba infusora nas unidades de saúde. Para eliminar o tempo 

prolongado na aplicação do medicamento e as inconveniências do procedimento de 

infusão, desenvolveram-se quelantes de ferro de administração pela via oral, a 

deferiprona e deferasirox9. 

       A deferiprona é uma substância lipofílica bivalente de baixo peso molecular de 

absorção rápida, com ingestão de 25mg/kg três vezes ao dia. A quantidade de ferro 

excretado com o uso da deferiprona é equivalente à excreção do metal com o 

tratamento da desferroxamina, porém observaram-se maior eficiência em indivíduos 



com ferritina excedente a 4000 µg/L, informação importante na definição do quelante 

a ser utilizado nesses casos9.  

      Nas primeiras semanas de tratamento as pessoas apresentam enjoo, vômito 

e desconforto abdominal. Dos indivíduos, 4% a 13% desenvolvem problemas 

articulares, 1% a 7% exibem alterações na pele e carência de zinco, aproximadamente 

5% apresentam redução de neutrófilos. A granulocitopenia acomete 1% dos pacientes 

no primeiro ano de tratamento, é a complicação mais grave e pode ser fatal. Diante 

do risco, o monitoramento é feito uma vez por semana através do hemograma. É 

relevante ressaltar que os indivíduos que apresentaram granulocitopenia não devem 

continuar com o uso da deferiprona, e em casos de neutropenia a avaliação deve ser 

cautelosa9, com contagem dos neutrófilos semanal. Também devido a possibilidade 

de aumento das enzimas hepáticas é necessária a avaliação de função hepática3,11.  

     A terapia combinada surgiu para indivíduos que não obtiveram sucesso com a 

desferroxamina e nem com a deferiprona, a medicação consiste em 20-60 mg/kg de 

desferroxamina por dia com aplicação subcutânea durante dois a seis dias semanais 

e 25 mg/kg de deferiprona três vezes ao dia. Acredita-se em um efeito sinérgico entre 

as duas substâncias, porém há poucos relatos na literatura sobre a eficácia da terapia 

combinada e um baixo número de pacientes em tratamento analisados9. 

Deferasirox é outro medicamento de administração pela via oral para pessoas 

a partir de 2 anos de idade com acúmulo de ferro no organismo decorrente de 

transfusões. É uma molécula trivalente que promove retirada de ferro por 24 horas, a 

ingestão consiste em dose única por dia com excreção principalmente fecal e menos 

de 10% através da urina. A dose diária varia entre 10 e 30 mg/kg de acordo com o 

requerimento transfusional e da sobrecarga de ferro9. 

A dosagem de ferritina sérica é realizada mensalmente para avaliar o resultado 

do tratamento e para ajuste ou manutenção da dose. Com valores de ferritina 

inferiores a 500 µg/L, a terapia com desferasirox deve ser interrompida9. 

     Dentre os efeitos adversos, alterações gastrointestinais foram relatadas, como 

desconforto abdominal, vômito e disenteria; aumento da creatinina e das 

transaminases, bem como alterações cutâneas. Deste modo, para acompanhamento 

do tratamento são realizados hemograma, proteinúria, função hepática uma vez por 

mês e principalmente creatinina sérica com determinações antes do tratamento, uma 

vez por semana no primeiro mês e mensal no decorrer da terapia; análises auditivas 

e oftalmológicas uma vez por ano9. 



Considerando que os medicamentos endovenoso e orais causam reações 

indesejáveis, deve ser realizado o acompanhamento laboratorial através da 

determinação de ferritina, transferrina, creatina sérica e função hepática3,11. 

Algumas enzimas estão presentes em vários órgãos e no soro encontram-se 

em baixas concentrações, porém elevam-se em distintas situações podendo ser 

usadas como marcadores, é o caso das transaminases3, que elevam-se em diferentes 

níveis diante de problemas hepáticos e disfunção renal. A avaliação de função 

hepática consiste na análise da concentração plasmática das transaminases, a 

aminotransferase do aspartato (AST) e aminotransferase da alanina (ALT)13.  

 

6. RESULTADOS  

  Nos casos de talassemias homozigóticas é necessária a terapia transfusional 

de glóbulos vermelhos, que repetidas vezes, levam ao acúmulo de ferro no organismo, 

causando danos graves em tecidos e órgãos e, até óbito. Deste modo, para evitar tais 

injúrias ao organismo é necessário o uso de medicamentos denominados quelantes 

de ferro, que por sua vez, também, causam efeitos adversos no organismo, como: 

alterações hepáticas, renais e hematológicas, alergias e alterações oculares, entre 

outras. 

Considerando estes dados identificados nesta revisão bibliográfica, nota-se a 

importância da análise laboratorial para o diagnóstico das Talassemias, bem como 

para detecção e monitoramento do excesso de ferro e acompanhamento dos efeitos 

indesejáveis dos quelantes no organismo. Vale ressaltar que, embora a ferritina seja 

uma proteína de fase aguda, elevando-se em processos inflamatórios, infecciosos e 

neoplasias, é ainda um teste importante por sua disponibilidade e baixo custo em 

comparação aos outros apresentados nesta revisão: Concentração de Ferro Hepático, 

Ressonância nuclear Magnética e SQUID.   

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A terapia transfusional de glóbulos vermelhos associada a terapéutica com 

ferroquelantes proporciona aos indivíduos talassêmicos homozigotos melhor 

qualidade de vida e maior sobrevida. Para tanto, o diagnóstico e monitoramento 

laboratorial são de suma importância para o controle de ambas as terapias. Diante da 

relevância da análise laboratorial para diagnóstico e tratamento dos talassêmicos 

homozigotos, visto que os testes disponíveis atualmente possuem limitações, seria 



interessante a busca por novas metodologias para aprimoramento do 

acompanhamento laboratorial.  
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