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RESUMO 

 

As talassemias são hemoglobinopatias genéticas e hereditárias decorrentes de 
mutações nos genes de globinas alfa e não-alfa que promovem a redução ou a 
ausência da síntese de uma ou mais cadeias globínicas que compõem a hemoglobina. 
O presente trabalho objetiva revisar os aspectos clínicos e laboratoriais da talassemia 
beta, bem como realizar um levantamento de dados referentes aos casos de 
talassemia beta menor em pacientes atendidos em um laboratório de análises clínicas. 
O resultado obtido no presente estudo foi de 2,1% de beta talassemia menor em total 
de 2.582 hemogramas analisados. Os resultados encontrados se mostram coerentes 
com dados descritos na literatura e reforça a necessidade de um diagnóstico precoce 
de talassemia beta menor, sendo este imprescindível para a prevenção da forma mais 
grave dessa hemoglobinopatia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A hemoglobina (Hb) é um tetrâmero de estrutura globular e quaternária, 

composta por duas cadeias de globinas do tipo alfa e duas de globinas não-alfa: beta 

(β), delta (δ), gama (γ) e épsilon (ε), associadas a um grupo heme formado por um 

anel porfirínico e átomos de ferro. Os arranjos entre as cadeias de globinas resultam 

em diferentes moléculas de hemoglobinas que se manifestam em fases distintas do 

desenvolvimento humano: embrionária, fetal e pós-nascimento1. 

As hemoglobinopatias são distúrbios hereditários decorrentes de alterações em 

genes estruturais responsáveis pelo aparecimento de hemoglobinas variantes e/ou 
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em genes reguladores, alterando a produção quantitativa das globinas humanas 

resultando nas talassemias. No Brasil, estima-se que, em algumas regiões, 1,5% da 

população caucasoide seja portadora de talassemia beta menor1. Essa prevalência é 

resultado de movimentos imigratórios italianos, gregos, árabes, sírios e libaneses 

principalmente para as regiões Sul e Sudeste durante o século XX, notadamente para 

o estado de São Paulo, que recebeu imigrantes italianos principalmente de Veneto, 

Lobardia e Emília Romana, regiões consideradas de alta prevalência de talassemia 

beta2,4. 

As talassemias são hemoglobinopatias genéticas e hereditárias decorrentes de 

mutações nos genes reguladores de globinas alfa e não-alfa que promovem a redução 

ou a ausência da síntese de uma ou mais cadeias de globinas que compõem a 

hemoglobina. As formas mais prevalentes de talassemias se devem à redução da 

síntese de globinas alfa (α) ou beta (β). As cadeias alfa são produzidas por dois genes 

localizados no cromossomo 16, enquanto que, as cadeias beta são codificadas por 

um gene localizado no cromossomo 111,8. 

As talassemias beta caracterizam-se por uma alteração quantitativa da 

produção de globinas beta e são classificadas como talassemia β0, quando há 

ausência total de síntese de globinas beta ou talassemia β+ quando há síntese parcial 

de globinas beta. Em contrapartida, as globinas alfa são produzidas normalmente. O 

excesso de globinas alfa livres se precipita sob a forma de corpos de inclusão nos 

eritroblastos durante a eritropoiese, danificando e modificando a morfologia, a 

permeabilidade e elasticidade da membrana, destruindo precocemente os glóbulos 

vermelhos com consequente anemia3. A deficiência de globinas beta resulta na 

elevação percentual da Hb Fetal, formada pelas globinas alfa e gama. 

Clinicamente, as talassemias beta podem ser divididas em três apresentações 

clínicas: talassemia beta maior (homozigota), talassemia beta intermediária e 

talassemia beta menor ou traço talassêmico beta (heterozigota).  

O presente trabalho objetiva revisar os aspectos clínicos e laboratoriais da 

Talassemia Beta, bem como realizar um levantamento de dados referentes aos casos 

de Talassemia Beta Menor em indivíduos atendidos em um laboratório de análises 

clínicas da cidade de Palmeira d’ Oeste – SP, a fim de subsidiar uma futura 

investigação epidemiológica dos casos na região. 



1.1 Talassemia Beta Maior  

 

A talassemia beta homozigota foi descrita pela primeira vez em 1925 pelo 

pediatra americano, Dr. Thomas B. Cooley e seu colega Pearl Lee, os quais relataram 

achados hematológicos e clínicos em crianças descendentes de italianos e gregos 

que apresentavam anemia grave, esplenomegalia e deformidades dos ossos da face 

e do crânio. Posteriormente foi observado que essa patologia era frequente em países 

banhados pelo mar Mediterrâneo como Itália, Grécia, Síria e Líbano1. 

A talassemia beta maior é resultante do estado homozigoto tanto do tipo beta 

mais (β+ talassemia) quanto do tipo beta zero (β0 talassemia), ou em casos mais 

raros, de um estado heterozigoto de β0/β+ talassemia. A talassemia β0 é 

caracterizada pela ausência total da síntese de cadeias globínicas beta, fator que 

impossibilita a produção da Hb A. Por outro lado, na talassemia β+, caracterizada pela 

síntese reduzida de cadeias beta, há discreta produção de Hb A, tornando esse tipo 

menos severo do que a talassemia β0. O padrão de hemoglobinas de portadores de 

talassemia beta maior é variável, caracterizando-se pelo aumento de Hb Fetal (60 a 

90%), níveis normais ou elevados de Hb A2 e discreta quantidade de Hb A, em casos 

de β+ talassemia1,3. 

A ausência ou deficiência acentuada na produção de cadeias beta acarretam 

em quadros de anemia grave (Hb entre 3,0 e 7,0 g/dL), microcitose e hipocromia 

intensas acompanhadas de poiquilocitose acentuada (codócitos, dacriócitos, 

esquisócitos e pontilhados basófilos), presença de numerosos eritroblastos, VCM 

(volume corpuscular médio), HCM (Hemoglobina Corpuscular Média) e CHCM 

(Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média) diminuídos e RDW (Red Cell 

Distribution Width) elevado, reticulócitos entre 5  e 15%, policromasia discreta e 

presença de esferócitos e corpúsculos de Howell-Jolly. Em relação ao perfil de ferro, 

observa-se elevação dos níveis de ferro sérico, saturação de transferrina e ferritina 

sérica. Também ocorrem hemólise intramedular, icterícia, hepatoesplenomegalia 

progressiva e alterações ósseas. Devido a gravidade das manifestações clínicas, o 

diagnóstico e o tratamento da talassemia beta maior devem ser precoces (necessário 

desde os primeiros meses de vida) e contínuo sendo necessárias transfusões 

sanguíneas regulares, quelação de ferro eficaz e adesão ao tratamento3,5,6. 



1.2 Talassemia Beta Intermediária  

 

A talassemia beta intermediária decorre da interação das talassemias alfa e 

beta, com redução simultânea e significativa de ambas cadeias de globina, o que 

diminui o número de cadeias desemparelhadas e, consequentemente, a taxa de 

destruição eritrocitária, quando comparada as formas graves de talassemia. Esse tipo 

de talassemia também pode decorrer a partir de interações da talassemia beta com 

alguns tipos de hemoglobinas variantes (Hb E, Hb S e Hb C)1. 

Por ser resultante de diferentes interações genéticas, as formas clínicas da 

talassemia beta intermediária são caraterizadas por um quadro clínico mais ameno do 

que o da talassemia beta maior. Todavia, devido ao amplo espectro clínico, os 

portadores desse tipo de talassemia podem apresentar anemia leve a grave sendo 

necessárias transfusões sanguíneas eventuais e assistência médica periódica. No 

esfregaço sanguíneo, nota-se alterações morfológicas eritrocitárias similares às da 

talassemia beta menor, porém de leve a moderada. Os portadores apresentam 

anemia microcítica e hipocrômica de grau moderado (Hb: 7 a 10 g/dL), os reticulócitos 

estão em torno de 3% a 10% e os eritroblastos circulantes aparecem em quantidade 

discreta. A quantidade de Hb F é considerável (entre 10% a 50%, mas pode chegar a 

100%), a Hb A2 está acima de 4%, e a concentração de Hb A é variável3,5,6.  

 

1.3 Talassemia Beta Menor  

 

É caracterizada geneticamente pela herança de um único gene mutante. 

Laboratorialmente, a talassemia beta menor caracteriza-se por: (a) aumento de Hb A2 

cuja concentração varia de 4 a 7%; (b) alterações morfológicas dos eritrócitos, (c) 

microcitose e hipocromia; (d) presença ou não de dacriócitos, condócitos (células em 

alvo), esquisócitos e pontilhados basófilos; (e) Volume Corpuscular Médio (VCM) de 

moderado a acentuadamente baixo; (f) Hemoglobina Corpuscular Média diminuída; 

(g) Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média normal ou discretamente 

elevada; (h) RDW (Red Cell Distribution Width) normal ou discretamente elevado; (i) 

reticulócitos entre 2 a 5%; (j) Hb total acima de 10 g/dl para crianças, entre 10,1 a 12,0 

g/dl para mulheres e entre 10,5 a 14,5 g/dl para homens. A resistência osmótica é 



elevada enquanto que o perfil de ferro e os níveis de ácido fólico e vitamina B12 

plasmáticas apresentam valores normais. A Hb Fetal pode estar normal ou 

discretamente aumentada. As manifestações clínicas, quando presentes, envolvem 

astenia, cansaço e palidez cutânea e variam entre diferentes grupos étnicos.  

Devido as diferentes apresentações clínicas e laboratoriais, em muitos casos, 

a talassemia não é diagnosticada corretamente e os pacientes são tratados de forma 

inadequada, como se apresentassem anemia ferropriva, por exemplo. Apesar da 

maioria dos portadores de talassemia beta menor apresentarem padrões 

hematológicos, podem ocorrer também formas atípicas dessa condição: talassemia 

beta heterozigota com  Hb A2 aumentada e VCM e HCM normais (Tipo 1); talassemia 

beta heterozigota com Hb A2 diminuída, Hb Fetal discretamente elevada e VCM e 

HCM diminuídos (Tipo 2) e, talassemia beta heterozigota com Hb A2 normal e VCM e 

HCM diminuídos (Tipo 3)1,3,5,6. Segundo Naoum (2008), a frequência de talassemia 

beta menor no Brasil é, em média, 0,8%3. 

 

1.4 Diagnóstico Laboratorial 

 

A eletroforese qualitativa e quantitativa de Hb é utilizada como método de 

triagem para detecção das hemoglobinopatias. A eletroforese qualitativa em pH 

alcalino em acetato de celulose separa as hemoglobinas normais (Hb A, Hb F e Hb 

A2) das variantes mais comuns (Hb S e Hb C), entretanto, esse método não permite a 

separação de outras hemoglobinas variantes que migram junto com Hb S e Hb C. 

Nesse caso, é necessário a realização da eletroforese em pH ácido em ágar-fosfato, 

a qual permite a separação e identificação correta das hemoglobinas.  

Além da eletroforese, outros métodos também podem auxiliar no diagnóstico 

da talassemia beta como cromatografia liquida de alta performance (HPLC), sendo 

esta considerada a técnica de escolha para quantificação da concentração de Hb A2, 

Hb A e Hb F. Em casos de diagnósticos indefinidos, é recomendado a realização da 

fase reversa da HPLC, útil na identificação de cadeias alfa, beta ou gama anormais. 

A biologia molecular também pode ser utilizada para identificação de hemoglobinas 

variantes ou incomuns por meio da reação em cadeia de polimerase (PCR)  e 



sequenciamento de DNA, sendo indicada em casos ainda não diagnosticados pelos 

testes específicos onde há necessidade de confirmação da hemoglobinopatia1,3,9. 

A realização do hemograma completo também é indispensável para o 

diagnóstico dessa hemoglobinopatia devido às alterações dos índices hematimétricos 

e da morfologia eritrocitária (microcitose, hipocromia, esquisócitos, codócitos, 

dacriócitos e pontilhados basófilos) características desse tipo de talassemia. 

Outros testes como resistência globular osmótica eritrocitária e perfil de ferro, 

embora não definitivos, também auxiliam na triagem e no diagnóstico dessa 

hemoglobinopatia. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foram analisados os dados de 2.582 hemogramas completos de indivíduos de 

ambos os sexos, com idades entre 1 a 93 anos, sem distinção de etnia. Os prontuários 

foram obtidos a partir do banco de dados do Laboratório de Análises Clínicas Santa 

Catarina, entre os períodos de agosto de 2018 a maio de 2021. Os índices 

eritrocitários foram fornecidos pelo analisador hematológico Zybio Z3 e os valores de 

referência utilizados foram estabelecidos pelo próprio laboratório, de acordo com a 

faixa etária de cada indivíduo. Os indivíduos portadores de talassemia beta menor 

foram selecionados a partir da análise do hemograma completo associada a análise 

da morfologia eritrocitária. Em alguns casos também foram analisados resultados de 

eletroforeses de hemoglobina realizadas em 11 indivíduos. A eletroforese de 

hemoglobina foi efetuada pelo Laboratório AC&T em São José do Rio Preto, SP. 

Também foi levada em consideração a descendência e a herança genética dos 

indivíduos. 

 

3 RESULTADOS 

 

Dos 2.582 hemogramas analisados, foram encontrados 55 portadores de beta 

talassemia menor, perfazendo um total de 2,1% dos indivíduos. Ao se analisar o 

gênero dos indivíduos, verificou-se que o sexo feminino representou 53% do total, 



perfazendo 29 mulheres. Enquanto que, o sexo masculino representou 47% 

totalizando 26 homens (Tabela 1).  

Tabela 1 – Distribuição dos casos de talassemia beta menor de acordo com o gênero 

Gênero n % 
Mulheres 29 53 

Homens 26 47 

Total 55 100 

 

Em relação aos índices eritrocitários, observou-se em todos os casos valores 

diminuídos de VCM e HCM, caracterizando anemia microcítica e hipocrômica. Já o 

RDW apresentou valores normais ou discretamente elevados (Tabela 2). Em relação 

a morfologia eritrocitária, foi observado anisopoiquilocitose de intensidade variável 

com presença de codócitos, dacriócitos, pontilhados basófilos e policromasia discreta 

(Figura 1). A presença de policromasia discreta foi relatada em apenas dois pacientes.  

Tabela 2 – Média e desvio padrão dos índices hematimétricos 

Parâmetros Média Desvio Padrão 
VCM 63,6 3,85 

HCM 20,0 1,40 

RDW 15,6 1,10 

 

 

Figura 1 - Alterações morfológicas eritrocitárias na talassemia beta menor . 

                                                   Fonte: Do próprio autor. 



A realização da eletroforese de hemoglobina constatou a presença de Hb A2 

com concentrações elevadas (acima de 4%) nas 11 amostras enviadas para o 

laboratório AC&T de São José do Rio Preto (Tabela 3).  

Tabela 3- Perfil dos portadores de talassemia beta menor identificados pela presença da Hb A2 com 
concentrações acima de 4% 

Paciente Idade Gênero VCM HCM Hb A2 

ACA 30 F 65,0 20,0 4,91% 

ACR 9 M 61,0 19,0 4,54% 

CRZ 19 F 63,0 20,0 4,83% 

FML 36 F 59,0 18,0 5,10% 

IGG 24 M 67,0 22,0 4,80% 

IDF 5 F 58,0 18,0 4,93% 

JAG 61 M 64,0 20,0 4,87% 

LAR 37 M 70,0 23,0 4,64% 

LRV 9 F 61,0 19,0 4,80% 

LPS 58 F 60,0 19,0 4,80% 

PJV 44 M 67,0 21,0 5,10% 

 

 

4 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

A incidência de talassemia beta menor nos pacientes analisados no presente 

estudo é de 2,1%. Esta incidência pode ser explicada pela colonização italiana do 

estado de São Paulo, sobretudo de cidades próximas a Palmeira d’ Oeste, a partir da 

vinda de imigrantes italianos pertencentes a grupos portadores de talassemia beta 

menor que difundiram essa hemoglobinopatia para os seus descendentes. Os 

resultados obtidos, mesmo com casuística reduzida, mostram-se coerentes com 

estudos descritos na literatura, pois, quando comparado a estudos da região Sudeste 

(1,9%), a incidência da doença é equivalente, já quando comparado à região Sul 

(9,8%), a incidência da beta talassemia é baixa7,10.  

Embora a forma homozigota (talassemia beta maior) tenha uma maior 

importância devido a seu índice de mortalidade, a investigação e o diagnóstico da 

forma heterozigota da doença apresenta caráter preventivo para evitar novos casos 

de talassemia beta maior e até mesmo de duplas heterozigoses. Portanto, o presente 

estudo ressalta a importância do diagnóstico precoce e da prevenção da talassemia 



beta principalmente em regiões colonizadas por povos da região do mar Mediterrâneo 

(italianos, gregos, sírios, libaneses), tanto pela gravidade da forma homozigota quanto 

pela sua incidência. O diagnóstico talassemia beta menor é imprescindível para a 

prevenção da forma mais grave dessa hemoglobinopatia. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Especializada e Temática. Orientações para diagnóstico e tratamento 
das Talassemias Beta / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Especializada e Temática. – 1. ed., atual. – Brasília : 

Ministério da Saúde, 2016. 

2. BERTONCIN, C.; CIACO, D. C. A. S.; RÉ, A. L.; SIQUEIRA, E. E. Incidência de 
Talassemia Minor em Estudantes. Pensamento. Plural: Revista Científica da 

UNIFAE, São João da Boa Vista, v.4, n.2, 2010. 

3. NAOUM, P.C.; NAOUM, F.A.; Hematologia Laboratorial – Eritrócitos. 2ª Edição 

da Academia de Ciência e Tecnologia. São José do Rio Preto - SP, 2008. 

4. ORLANDO, G.M., NAOUM, P.C., SIQUEIRA, F.A.M. et al. Diagnóstico 
laboratorial de hemoglobinopatias em populações diferenciadas. Rev Bras 

Hematol Hemot 2000; 22:111-121. 

5. NAOUM, P.C. Hemoglobinopatias e talassemias. São Paulo: Sarvier, 1997. 

6. SONATI, M.F.; COSTA, F.F. The genetics of blood disorders: hereditary 
hemoglobinopathies. J Pediatr (Rio J). 2008; 84(4 Suppl): S40-51. 

doi:10.2223/JPED.1802 

7.VIVAS, W.L.P. et al. Heterozigose para Hemoglobinopatias em Doadores de 
Sangue do Centro de Hemoterapia de Sergipe. Revista Brasileira de Hematologia 

e Hemoterapia, São José do Rio Preto, v.28, n.04, p.284-287, 2006. 



8. MELO-REIS et al. Prevalência de Talassemias e Hemoglobinas Variantes no 
Estado de Goiás, Brasil. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, Rio 

de Janeiro, vol.42, n. 06, p.425-430, 2006. 

9. MELO-REIS, P. R. et al. A importância do diagnóstico precoce na prevenção 
das anemias hereditárias. Rev Bras Hematol Hemoter, v. 28, n. 2, p. 149-52, 2006. 

10. LISOT C.L.A.; SILLA, L.M.R. Triagem de hemoglobinopatias em doadores de 
sangue de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil: prevalência em área de 
colonização italiana. Cad. Saúde Pública 2004; 20 nº.6 Rio de Janeiro, RJ.  


