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RESUMO:  

A S/Beta talassemia é uma anemia hereditária presente em 1/3 dos doentes falciformes 

no Brasil. A grande miscigenação do nosso país propicia o surgimento dessa doença. Seu 

diagnóstico precoce, que pode ser feito pelo teste do pezinho, permite uma melhor qualidade 

de vida e a implantação de medidas profiláticas. A cura para essa doença ainda não existe, 

mas existem opções de tratamento, como a Hidroxiuréia, que é capaz de aumentar a 

quantidade de hemoglobina fetal e diminuir a polimerização da HbS em condições de baixa 

oxigenação consequentemente melhorando a qualidade de vida desses pacientes, porém como 

qualquer medicamento esta possui reações adversas, como a mielossupressão.  

Palavras chaves: S/Beta talassemia, Hidroxiuréia, HbSFA. 

 

1. Introdução: 

As anemias hereditárias são algumas das doenças mais frequentes na população 

brasileira4, dentre elas a S/β talassemia tem a prevalência de 1 caso para 25 mil pessoas11 e 

correspondem a 1/3 dos pacientes com doenças falciformes5,13, isso se deve a grande 

miscigenação do Brasil principalmente pela imigração italiana, portuguesa, espanhola e 

africana4,5. 

Na S/β talassemia ocorre a integração da Hemoglobina S (HbS) que se encontra em 

maior concentração, com a Talassemia menor8,11,12. Esta pode ainda ser diferenciada em 

HbSF ou HbSFA, respectivamente conhecidas como S/β
0 talassemia e S/β+ talassemia1,2,3,12. 

O diagnóstico é imprescindível e deve ocorrer nos primeiros meses de vida1,2, para uma 

melhor qualidade de vida e implantação de medidas profiláticas2,4. Para isso, é importante que 

seja realizado em recém-nascidos a partir das 48 horas e em até 30 dias o Teste do Pezinho, 

que é gratuitamente oferecido pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. Nele é possível 

identificar doenças como as hemoglobinopatias6. 

Com o estudo familiar será capaz identificar a presença de HbS em um dos pais e no 

outro a Talassemia beta7. É comum que os pais não saibam de suas condições, principalmente 

nas heterozigoses de ambos os casos, pois eles apresentam sutis alterações clínicas5,8.  
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O diagnóstico diferencial dentro das hemoglobinopatias ocorre na eletroforese de 

hemoglobinas, porém pode-se ainda utilizar a Cromatografia Liquida de Alta Performance 

(HPLC)8,10. No hemograma apresentará uma anemia microcítica e hipocrômica9,12. 

O tratamento com Hidroxiuréia (HU) tem sido indicado nas Doenças Falciformes, 

porém pouco ainda se sabe sobre ele. Sabe-se, no entanto, que ela atua no aumento de 

Hemoglobina Fetal (HbF), mas também reduz a polimerização da HbS em condições de baixa 

oxigenação, redução da hemólise, diminuição da aderência do eritrócitos, leucócitos e 

plaquetas ao endotélio vascular8,10,12. 

Apesar das grandes vantagens, este fármaco apresenta efeitos adversos que devem ser 

levados em consideração, principalmente em tratamento de crianças10, tais como sua 

mielossupressão com diminuição do número de neutrófilos e plaquetas, que deve ser 

acompanhada periodicamente. Estudos recentes indicam uma redução da mortalidade em 40% 

desses pacientes10, contudo ainda não existem muitos estudos em crianças publicados. 

O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento com a HU em uma criança com S/β 

talassemia, descrevendo seus benefícios e reações adversas. 

2. Relato de Caso: 

Paciente M.S.L.O., 3 anos e 10 meses, pardo, sexo masculino, originário de Brasília – 

DF, filho de S.R.S.L e A.A.O., 2 dias após o nascimento realizou um hemograma que indicou 

um RDW elevado de 20,4% e o Teste do Pezinho, onde surgiu a suspeita de anemia 

hemolítica.  

Em 08/03/2012, foi realizada eletroforese de hemoglobina de M.S.L.O. e de seus pais, 

no qual o resultado de sua mãe S.R.S.L. foi de HbAA2, com resistência osmótica positiva a 

0,36%, indicando possuir Beta talassemia menor, enquanto seu pai A.A.O. apresentou HbAS 

com resistência osmótica positiva a 0,36%, indicando possuir Traço Falcêmico. O resultado 

de M.S.L.O. foi de HbSF com presença de 54,1% de HbS, 29,1% de HbF e 3,9% de HbA2, 

com resistência osmótica positiva a 0,36% indicando possuir S/β+ talassemia. 

O paciente apresenta uma anemia microcítica hipocrômica persistente, com neutropenia 

e eosinofilia, creatinina normalmente baixa, a desidrogenase lática (DHL) e aspartato 

aminotransferase (TGO) elevados. Apresentou em alguns momentos elevação da bilirrubina 

indireta e total e, até o presente momento, apresentou apenas um episodio de dor, localizada 
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no pé e que ocorreu após esforço físico, sem necessidade de tratamento medicamentoso ou 

internação. M.S.L.O. nunca precisou receber transfusões sanguíneas, mas já realizou 

fenotipagem sanguínea caso precisasse de uma. 

Em 09/11/2014, M.S.L.O. foi admitido no pronto socorro (PS) com febre há um dia, 

progressiva, associada a tosse seca. A radiografia de tórax ao entrar no PS, contudo, 

apresentou normalidade. 

No dia 11/11/2014 o paciente apresentou no hemograma uma anemia microcítica 

hipocrômica com Hemoglobina de 5,5g/dL, RDW de 23,9%, com presença de eritroblastos e 

neutropenia com linfocitose. Apresentou, ainda, uma reticulocitose de 5,59%. 

No dia 12/11/2014, foi constatada uma sinusite por meio de Radiografia dos seios da 

face, a qual foi tratada com antibióticos. 

No dia 13/11/2014, no hemograma do paciente permanecia a anemia microcítica 

hipocrômica, mas apresentava uma leve melhora na Hemoglobina (5,9g/dL) com leucocitose, 

eosinofilia e trombocitopenia de 121.000/mm3. Seus reticulócitos se mostraram mais 

elevados (11,37%), indicando uma intensa atividade da medula para recuperar-se da anemia. 

Após este episodio o paciente obteve melhora e recebeu alta. 

O paciente faz uso profilático de Benzetacil a cada 21 dias desde antes de completar um 

ano de idade. 

O HPLC de M.S.L.O. não apresenta variações de HbS, HbF e HbA2 como observado na 

tabela 1. 

Tabela 1 

Valores das frações hemoglobínicas obtidas por HPLC (%) 

 27/08/2013 14/03/2014 18/01/2016 

HbS 68,8 65,9 65,7 

HbF 26,2 30,3 17,2 

HbA2 5 3,8 4,3 

 

O paciente não apresenta sinais graves como crises vaso oclusivas, acidente vascular 

cerebral (AVC), crises aplásicas, dentre outras. M.S.L.O faz uso de Ácido Fólico 5mg todos 

os dias desde novembro de 2015. Apresentou, em 02/12/2015, exame normal de Doppler 

Transcraniano. 
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Em 04/01/2016 a médica que o acompanha sugeriu iniciar o tratamento com HU em 

doses de 200mg pela manhã. No final de janeiro de 2016 M.S.L.O, iniciou o uso da 

medicação, porém a mesma foi suspensa pois estava em falta na rede pública por 

aproximadamente 3 semanas.  

Em seu primeiro hemograma após o uso da medicação não foram observadas grandes 

melhoras visto que houve a falta da medicação. O paciente iniciou novamente a medicação e 

em 24/05/2016 e obteve os resustados da Tabela 2, os quais, comparados aos seus resultados 

anteriores, M.S.L.O demonstrou uma melhora no valor da Hemoglobina, do Hematócrito, do 

VCM, do HCM e do CHCM. Seu RDW apresentou uma leve queda comparada com exames 

anteriores. Seus Neutrófilos sofreram um aumento, saindo da Neutropenia e alcançando 

valores normais, além deste os Monócitos também aumentaram passando da faixa da 

normalidade. Apresentou, ainda, uma Trombocitopenia, porém melhor que no seu ultimo 

exame. 

Tabela 2 

Hemácias 

(x10
6
/uL) 

Hemoglobina 

(g/dL) 

Hematócrito 

(%) 

VCM  

(fL) 

HCM 

(pg) 

CHCM 

(g/dL) 

RDW  

(%) 

3,48 8 26,5 76,1 23 20,9 21,4 

Leucócitos 

Totais 

Neutrófilos 

(%) 

Eosinófilos  

(%) 

Basófilos 

(%) 

Monócitos 

(%) 

Linfócitos 

(%) 

Plaquetas 

(x10
3
/uL) 

5,8x10
3
/uL 40,7 2,2 1,1 10,9 45 139 

 

3. Conclusão: 

A busca por tratamentos que melhorem a qualidade de vida desses pacientes é 

importante e deve ser incentivada. Como podemos observar após pouco tempo de tratamento 

com a HU houve melhora no quadro de anemia do paciente, o que implica numa melhor 

qualidade de vida e prevenção de manifestações clínicas mais graves. Porém, como todo e 

qualquer medicamento, este possui reações adversas que devem ser observadas com mais 

cautela, como a queda na creatinina que, pode vir de uma redução generalizada de massa 

muscular e a trombocitopenia, que pode levar a hemorragias, e nesse caso, o paciente deve se 

submeter a avaliações mensais até que o seu quadro se estabilize. Por se tratar de uma criança 

em fase de crescimento, é indispensável que todo e qualquer medicamento deve ser avaliado e 

indicado por um médico antes de vir a ser utilizado. M.S.L.O continua seu tratamento com 

HU, apresentando melhoras e continuará a ser acompanhado. 
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