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Resumo 

 

A hidroxiuréia (HU) constitui o avanço mais importante no tratamento de 

pacientes com doença falciforme (DF). O uso de HU tem vários efeitos diretos no 

mecanismo fisiopatológico da DF atuando não só no aumento da síntese da 

hemoglobina F (HbF), o que reduz  polimerização intraeritrocitária da 

hemoglobina S (HbS) em condições de  desoxigenação, como também promove 

diminuição do número dos neutrófilos, hidratação eritrocitária, redução da 

expressão de moléculas de adesão dos eritrócitos, aumento da síntese e 

biodisponibilidade de óxido nítrico pela ativação da guanilil ciclase e 

conseqüente aumento da GMP cíclico intraeritrocitária e endotelial. O 

medicamento vem sendo estudado em vários grupos de pacientes. Embora 

estes dados correspondam a eficácia da HU em adultos, os poucos estudos 

publicados em crianças demonstram eficácia, tolerância e segurança 

semelhantes aos encontrados no adulto. Fortes evidências confirmam a eficácia 

da HU em pacientes diminuindo os episódios de dor intensa, hospitalização, 

número de transfusões e síndrome torácica aguda. (Rev. bras. hematol. 

hemoter. 2004; 2006, LANARO, 2009). 
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Abstract 

 

Hydroxyurea (HU) is the most important advance in the treatment of 

patients with sickle cell disease (SCD). The use of Hu has direct effects on 

several pathophysiological mechanism DF of acting not only in increased 

synthesis of hemoglobin F (HbF), which reduces infraerythrocytes polymerization 

of hemoglobin S (HbS) for deoxygenation conditions, but also promotes reduction 



of the number of neutrophils, erythrocyte hydration, reduced expression of 

adhesion molecules in erythrocytes and increases synthesis and bioavailability of 

nitric oxide by activating the guanylate cyclase and the consequent increase in 

cyclic GMP infraerythrocytes and endothelial. The drug has been studied in 

several groups of patients. Although these data match the efficacy of HU in 

adults, children few published studies demonstrate efficacy, tolerance and safety 

similar to that found in the adult. Strong evidence confirming the efficacy of HU in 

patients decreasing the episodes of severe pain, hospital stay, number of 

transfusions and acute chest syndrome. 
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Introdução 

 

A anemia falciforme (AF) é uma doença genética determinada pela 

homozigose da hemoglobina S (HbSS). É um termo genérico usado para 

determinar os diferentes tipos de síndromes falcêmicas e que se caracterizam 

pelo predomínio da concentração de HbS frente aos outros tipos de 

hemoglobinas com o qual esta combinada. Assim, há vários tipos de doença 

falciforme (DF) (EMBURY; NAOUM, SILVA; ZAGO; CANÇADO, 2007). 

  O gene S é originário da África e apresenta-se amplamente distribuído 

em todos os continentes, atingindo alta prevalência em população negra e seus 

descendentes. Doença hereditária mais comum do Brasil. Distribui-se 

heterogeneamente, sendo mais freqüente nas regiões Norte e Nordeste (ZAGO, 

CALÇADO, 2007). 

Di Nuzzo & Fonseca relatam que a porcentagem de mortalidade entre as 

crianças menores de cinco anos com anemia falciforme atinge de 25% a 30%. 

Esses dados enfatizam a importância da realização de diagnostico precoce e 

instituição de terapia adequada para promover a redução nesse índice de 

morbimortalidade. 

As opções terapêuticas mais eficazes atualmente disponíveis para  o 

tratamento são transplante de medula óssea (TMO) e a hidroxiuréia (HU). O 

TMO, apesar de ser a medida curativa, quando dispõe de um doador compatível, 

é considerado de alto risco por apresentar grande índice de complicações e 

mortalidade (BUCHANAN; FERSTER, SCHNOG, 2004). 

 

 

Fisiopatologia na Doença Falciforme 

 

O evento fisiopatológico básico da AF é a mutação de ponto (GAG por 

GTC) no gene da globina beta da hemoglobina (Hb), originando a formação da 

HbS, que em situação de desoxigenação, sofre polimerização de suas 

moléculas, com falcização das hemácias, ocasionando o encurtamento da vida 

média dos glóbulos vermelhos (anemia hemolítica), eventos repetidos de vaso-

oclusão, episódios de dor e lesão crônica e progressiva de órgãos, resultando 



em piora de qualidade de vida e aumento da taxa de mortalidade (ZAGO, 2007). 

A cinética de falcização depende do grau de desoxigenação, concentração 

intracelular de HbS e presença ou ausência de HbF ( NAOUM, 2000). 

                 

 

Hidroxiureia  

 

Até o momento presente, a hidroxiréia (HU) foi o único medicamento que, 

efetivamente, teve impacto na melhora da qualidade de vida dos pacientes com 

DF, reduzindo o número de crises vaso-oclusivas, número de hospitalização, 

tempo de internação e, possivelmente, de eventos neurológicos agudos, além de 

demonstrar, de maneira contundente, redução da taxa de mortalidade quando 

comparada a mesma taxa no grupo de pacientes sem HU (BALLAS, 2006). 

A HU foi sintetizada pela primeira vez, na Alemanha, por Dressler e Stein, 

em 1869. Somente um século depois, mais especificadamente em 1967, este 

medicamento foi aprovado pelo FDA norte-americano para tratamento de 

doenças neoplásicas e, nos anos subseqüentes, para tratamento de pacientes 

com leucemia mielóide crônica, psoríase e policitemia vera (STEVENS, 1999). 

A observação de que valores aumentados de HbF previnem várias 

complicações da DF conduziu os pesquisadores à busca por fármacos que 

estimulassem a síntese de cadeias globínicas gama e aumentassem a síntese 

intraeritrocitária da HbF (STEVENS, 1999). 

 A partir de fevereiro de 1998, a HU passou a fazer parte do arsenal 

terapêutico para pacientes com DF e se tornou, nos anos subseqüentes, o 

primeiro medicamento que comprovadamente previne complicações clínicas e 

hematológicas (BALLAS, 2006). A droga é indicada para pacientes, incluindo 

crianças, com três ou mais episódios de crises vaso-oclusivas com necessidade 

de atendimento medico; crise torácica aguda recidivante; um ou mais acidentes 

vasculares encefálicos; priapismo recorrente e anemia grave e persistente, nos 

últimos 12 meses (COSTA, MINISTERIO DA SAUDE 2002). 

No Brasil, a portaria de n° 872 do Ministério da Saúde, de 6 de novembro 

de 2002, aprovou o uso de HU para pacientes com DF. Nessa portaria, a 

dispensa desse medicamento passou a ser de incumbência das Secretarias de 



Saúde dos Estados da União e Distrito Federal (PORTARIA N° 872 DO 

MINISTERIO DA SAUDE, 2002). 

Além da vantagem de administração oral, a HU é um medicamento 

seguro, de fácil controle; apresenta poucos efeitos adversos e efeito 

mielossupressor facilmente detectável e reversível após a suspensão do uso da 

mesma. Diante da eficácia e efetividade da HU na DF, vários autores têm se 

manifestado a favor do uso deste medicamento, salientando que os riscos 

relacionados às complicações secundárias à DF são muito mais elevadas que os 

riscos relacionados aos efeitos adversos da HU (BALLAS, 2006).  

Em portadores de AF, a redução na taxa de hemoglobina total associada 

a acentuada reticulocitose caracteriza a gravidade da anemia hemolítica, assim 

a redução no nível de reticulocitos durante o tratamento, sugere a redução na 

hemólise  (ANDRADE,2001). 

A administração de HU em crianças falcêmicas tem sido extremamente 

útil, visto que a terapia transfusional por longo prazo pode trazer riscos de 

sobrecarga de ferro, aloimunizações e transmissão de infecções virais 

(SCHNOG, WERE RE, 2004). Ainda, tem reduzido em 80% a freqüência de 

transfusão sanguínea na população pediátrica, alem de prevenir potencialmente 

a lesão de órgãos (LANARO, 2009). 

A HU administrada por via oral é rapidamente absorvida atingindo nível 

plasmático máximo entre 20-30 minutos (respondedores rápidos) e 60 minutos 

(respondedores lentos) após sua administração e meia vida plasmática de três a 

quatro horas, é metabolizada no fígado e excretada por via renal (80%) 

(BRAWLEY,STROUSE, 2008). Recomenda-se dose inicial de 15 mg/kg/dia, uma 

única vez ao dia, e monitoramento da contagem do número de leucócitos e 

plaquetas a cada duas semanas, sendo que o objetivo é alcançar a dose 

máxima tolerada (DMT), isso é, a maior dose capaz de promover melhora o mais 

proeminente possível do curso clínico e laboratorial da doença,sem a ocorrência 

de toxicidade hematológica, hepática(definida por aumento de duas vezes o 

valor máximo das transaminases), renal (elevação da uréia e creatinina) ou 

gastrointestinal. A DMT não deve ser superior a 35 mg/kg/dia (BRAWLEY, 

STROUSE, 2008). 

 



Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para uso de hidroxiuréia na 

doença falciforme.  

 

Critérios de inclusão  

 

Poderão ser incluídos nesse Protocolo de Tratamento pacientes que preencham 

todos os critérios abaixo: 

• Diagnostico laboratorial de doença falciforme (HbSS, S/B Talassemia, 

HbSC, HbSD) 

• Idade superior a três anos. 

• Condições de comparecer às consultas e realizar exames laboratoriais 

periódicos.  

• Teste de gravidez (B-HCG sérico) negativo para mulheres sexualmente 

ativas, lembrando que a anticoncepção é obrigatória enquanto a paciente 

estiver fazendo uso de HU. 

 

E pelo menos um dos seguintes critérios nos últimos 12 meses: 

 

Critérios clínicos  

 

• Três ou mais episódios de crises de dor com necessidade de atendimento 

médico hospitalar. 

• Síndrome torácica aguda (definida como dor torácica aguda com infiltrado 

pulmonar “novo”, febre (temperatura > 38,5°C), taquipneia, tosse, sibilos 

pulmonares): dois ou mais eventos (leve a moderado)/ano ou um evento 

grave. 

• Hipoxemia crônica: saturação de oxigênio persistentemente menos que 

94%. 

• Déficit pondero-estatural: peso e crescimento abservados menores que 

5% a 10% do esperado para a idade. 

• Outras situações em que haja comprovação de lesão crônica de órgão 

(priapismo, necrose óssea, retinopatia proliferativa). 

 



Critérios laboratoriais  

 

• Concentração de Hb persistentemente menor que 7g/dL. 

• Concentração de Hb fetal < 8% após dois anos de idade. 

• Contagem de leucócitos 20 x /L na ausência de infecção. 

• Duas medidas consecutivas do fluxo das artérias cerebrais média ou 

anterior por Doppler trancraniano com velocidade entre 170 e 199 cm/s (inclui 

pacientes com história prévia de isquemia cerebral transitória e/ou acidente 

vascular cerebral que recusam tratamento tranfusional regular ou que 

apresentam aloimunização com presença de múltiplos aloanticorpos). 

• Desidrogenase láctica maior que duas vezes e três vezes valor superior 

de normalidade para crianças e adolescentes e adultos, respectivamente. 

 

Situação especial   

 

Crianças com menos de três anos de idade com pelo menos um dos seguintes 

fatores: 

•   Dactilite (antes do primeiro ano de vida). 

•   Concentração de Hb persistentemente menor que 7 g/dL 

•   Contagem de leucócitos maior que 20 x /L 

 

Critérios de exclusão  

 

Não deverão ser incluídos neste Protocolo de Tratamento pacientes com: 

• Hipersensibilidade à HU 

Presença de pelo menos um dos seguintes itens relacionados à disfunção da 

medula óssea: neutrófilos < 2.5 x /L, plaquetas < 95 x /L, concentração 

de Hb < 4,5 g/dL ou contagem de reticulocitos < 95 x /L 

•  Gestação (não há estudos adequados em humanos e há evidencia de 

teratogênese em animais). 

• Infecção pelo HIV.  

 



Tratamento 

 

Esquema de administração  

 

A HU esta disponível em cápsulas de gel sólido contendo 500 mg do 

principio ativo. 

Recomenda-se dose inicial de 15 mg/kg/dia, uma única vez ao dia,e 

monitoramento da contagem do número de leucócitos e plaquetas  a cada duas 

semanas. Para crianças, recomenda-se dissolver a cápsula de 500 mg de HU 

em água destilada, obtendo a concentração de 50 mg/mL, o que facilita a 

administração da dose correta por kilograma de peso (Bomediano,1995). 

 

Duração do tratamento 

 

O tratamento deve ser de, pelo menos, dois anos e mantido por tempo 

indeterminado de acordo com a resposta laboratorial e evolução clínica do 

paciente, exceto no período gestacional e puerperal. 

É importante lembrar que cerca de 25 % dos pacientes não apresentam 

melhora com HU e, portanto, nestes casos esse tratamento deve ser 

descontinuado. 

 

Benefícios esperados  

 

Diminuição dos episódios de dor, que podem até mesmo desaparecer, 

aumento da produção de Hb fetal; aumento, mesmo que discreto, da 

concentração total da Hb; diminuição dos episódios de síndrome torácica aguda, 

do número de hospitalizações, do número de transfusões sanguíneas; regressão 

ou estabilização de danos em órgãos ou tecidos (baço, rins, cérebro, pulmões), 

melhora do bem-estar e da qualidade de vida e maior sobrevida. 

Aumento da Hb fetal e macrocitose são parâmetros laboratoriais úteis na 

análise de aderência do paciente ao tratamento. 

O tratamento com HU por longo prazo parece possível, efetivo e 

destituído de qualquer toxicidade que impeça sua utilização, (FERSTER, ZAGO, 



MAIER, HANFT, 2000) sendo bem tolerada por pacientes pediátricos durante 

sete anos de terapia (BUCHANAN, GULBIS, MONTALEMBERT, TORRES, 

ZIMMERMAN, 2004). 

 

Monitoramento laboratorial    

 

Realizar antes de iniciar o tratamento 

• Hemograma com contagem de plaquetas 

• Contagem de reticulocitos 

• Eletroforese de Hb com dosagem de Hb fetal 

• Sorologias: hepatite B e C e HIV 

• Determinação do tempo de protrombina (TP) e dosagem de 

transaminases (ALT, ALT), fosfatase alcalina, gama-gt 

• Determinação do clearence de creatinina 

• Dosagem de uréia, creatinina,sódio, potássio e acido úrico 

• Dosagem de bilirrubina 

• Dosagem de desidrogenase láctica 

• Dosagem de ferritina 

• Teste de gravidez em mulheres (B-HCG). Devem ser reiterados os riscos 

em caso de gravidez e as orientações para o uso de métodos contraceptivos 

durante todo o tratamento. 

Hemograma completo e contagem de plaquetas a cada duas semanas até 

obtenção da dose máxima tolerada. Com relação aos demais exames, estes 

deverão ser realizados mensalmente nos quatro primeiros meses, a cada três 

meses nos doze meses subseqüentes e a cada três a seis meses nos anos 

subseqüentes, ou de acordo com a necessidade de cada paciente. 

 

Toxicidade da droga  

 

É importante observar o aparecimento de possíveis afeitos adversos, tais como: 

 

• Neurológico: letargia, cefaléia, tonturas, desorientação e alucinações 

(raras). 



• Gastrintestinal: estomatite, anorexia, náuseas, vômitos, diarréia e 

constipação. 

• Dermatológico: erupção maculo-papular, eritema facial e periférico, 

alopecia, hiperpigmentação da pele e das unhas, pele seca, ulceração da pele 

ou agravamento de úlcera já existente 

• Renal: elevação dos níves séricos de uréia e creatinina 

• Hepático: elevação das aminotransferases (ALT, AST). 

• Reprodutivo: oligospermia, azoospermia. 

• Mieolotoxicidade. 

• Efeito teratogênico (confirmado apenas em animais). 

• Hiperesplenismo (em crianças). 

• Outros: edema,febre, calafrios, mal-estar, astenia 

 

 

A mielotoxicidade para crianças tem sido caracterizada como nível de 

hemoglobina menor que 5 g/dl ou quando ocorrer à redução de 20 % em relação 

à concentração de hemoglobina basal, neutrófilos menos que 2,0 x /L, 

contagem reticulocitária menor que 80 x /L e plaqueta inferior a 80 x /L 

(COVAS, ZIMMERMAN, 2004). 

 

Consentimento informado 

 

É obrigatório que o paciente e/ou responsável legal estejam cientes dos 

potencias riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso da HU preconizado 

neste Protocolo. Para tanto, o consentimento de participação do protocolo 

deverá ser formalizado por meio da assinatura de Termo de Consentimento 

Informado. 
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