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Um brinde à vida!
Evolução na ciência e autocuidado são alguns 

dos motivos para que os portadores da talassemia 
vivam mais e melhor nos dias de hoje
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Está tudo escrito em nosso 
destino ou somos capazes de 
construir nossa história?

Querido (a) amigo (a),

Espero que esteja muito bem 
e que tenha renovado seus projetos 
e sonhos para 2015!

A cada novo dia, novos de-
safios se apresentam e na correria 
dos compromissos assumidos ten-
tamos encaixar novos planos de 
crescimento ou mudança. Muito 
bom sentir a pressão do desafio 
nos impulsionando, na busca de 
soluções e nos convocando a re-
flexões, que não faríamos, se tudo 
estivesse conforme esperado. 

Assistindo recentemente o 
filósofo Mario Sergio Cortella, fui 
conduzida a entendimentos muito 
significativos. Ele explicava que 
para Aristóteles, filósofo grego, a 
vida do homem pode ser compa-
rada a de uma planta. Enquanto 
muda, tem toda a possiblidade de 
se tornar uma grande e frondosa 
árvore. Nos nascemos muda, com 
toda a energia, com inúmeros ta-
lentos, recursos naturais e virtudes 
e que aos poucos, podemos nos 
tornar uma potência. Com a repe-
tição de comportamento, criam-se 
os hábitos e costumes, que para ele 
refletem a ética. Assim, o homem 
age por costume e pouco a pouco 
vai se aprimorando até alcançar a 
excelência. 

Hoje com conhecimento am-
pliado, entendemos que temos o 
livre arbítrio, isto é, podemos li-
vremente fazer escolhas, e nos de-
safiarmos a cada dia a nos tornar-
mos melhores. Audácia e coragem 
são ingredientes importantes para 
rompermos as barreiras e cons-
truirmos nossa vida, sustentada 
em nossas escolhas. Culpar o des-
tino e agir por habito são opções 
também, mas num mundo tão co-
nectado e competitivo, creio que 
já são poucos que escolhem este 
percurso. 

Neste Info, refletimos sobre 
a longevidade para nossa comu-
nidade de pessoas com talassemia. 
Na medida que a ciência avança, 
somos inspirados a renovar nos-
sos sonhos e encaixar novas con-
quistas, enquanto avançamos no 
aproveitamento de nossa deliciosa 
existência. Que os amigos da espi-
ritualidade possam continuar in-
tuindo as nossas escolhas, fortale-
cendo nossa confiança para novos 
êxitos. 

Compartilhamos também a 
linda história do amigo Rui que 
não mede esforços para atingir os 
seus objetivos. Cheio de planos e 
confiança ele nos transmite a ener-
gia de sua juventude.

Estamos nos mobilizando 
para organizar nossa próxima 

Conferência em 15 e 16 de maio de 
2015 e planejamos atualizá-los so-
bre os progressos nos tratamentos. 
Se programe para estarmos juntos.  
Junto com Claudia, Cristiane, Dra 
Sandra e demais colaboradores da 
Abrasta, estamos confiantes que 
será um sucesso!

Abraço com carinho e obri-
gada a todos pelo incentivo e força.

Merula Steagall

8 de maio - Dia Internacional da Talassemia
Quase 3 milhões de brasileiros podem gerar filhos com forma gra-

ve da doença. Uma em cada vinte pessoas não sabe que é portadora da 
Talassemia. A ABRASTA deseja aumentar o conhecimento da população 
para o diagnóstico da enfermidade. Saiba mais: www.abrasta.org.br

...................................................................................................................
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“Hematologia é o meu sonho”

Conheça a história de Rui Lopes da Silva 
Júnior, 23 anos, portador de talassemia 
major que corre atrás do que realmente 
quer para seu futuro

Por Tatiane Mota

Meu diagnóstico veio quando 
tinha quatro anos. Meus pais con-
tam que sofri bastante na época, 
pois minha anemia já estava em 
um estágio muito avançado. Minha 
mãe conta que, perante meu estado 
clínico, o tratamento era totalmente 
contraditório.  

Em uma das internações no 
Hospital das Clínicas, fomos enca-
minhados a um hematologista, o 
Dr. Renato Sampaio, com suspeita 
de câncer no baço. Frente à primei-
ra consulta, o diagnóstico primário 
foi descartado, alegando ser outra 
patologia. Então, foi indicada uma 
bateria de exames para mim e meus 

pais, quando então o diagnóstico 
veio: talassemia major. 

Iniciei as transfusões sema-
nas depois, sendo uma bolsa de 
sangue a cada três meses. Poste-
riormente, o intervalo entre as 
transfusões foram diminuindo 
para cada dois meses, depois de 
mês em mês e, enfim, a cada quin-
ze dias. Isso preocupou a família, 
em especial por causa do acúmu-
lo de ferro no organismo, que traz 
severas complicações quando não 
tratado. Logo em seguida comecei 
as quelações de ferro, indicadas 
pelo médico. 

No início recorremos à se-
cretaria de saúde de Aparecida 
de Goiânia, onde obtivemos um 

apoio psicológico e até mesmo fi-
nanceiro. Ganhamos a bomba de 
infusão e o Desferal, juntamen-
te com todos os materiais para 
quelação. Logo nos associamos à 
ABRASTA, a qual nos deu um im-
portante amparo.

Meu futuro era um tanto 
incerto, pois não tínhamos mui-
to conhecimento do que poderia 
acontecer. Mesmo diante da incer-
teza futura, minha mãe me ensi-
nou a viver um dia de cada vez, e 
passei a ter paixão pelos estudos.

Hoje, aos 23 anos, levo uma 
vida normal. Nos tempos vagos 
faço aula de dança de salão e pra-
tico natação. O meu tratamento se 
baseia em transfusões a cada 15 
dias, sendo uma bolsa por vez. Uso 
como quelante de ferro o Exjade e 
o Ferriprox, conseguindo manter 
minha ferritina em 2.500, o que é 
um sucesso de acordo com a quan-
tidade das transfusões mensais. 

Concluí o curso de enferma-
gem pela Universidade Estadual 
de Goiás ao final do ano passado 
e atualmente faço curso preparató-
rio, para passar em Medicina, pois 
sempre tive sonho de ser hemato-
logista. 

Eu e minha mãe somos pre-
sidentes da Associação Goiana dos 
Falciformes (AGFAL), onde elabo-
ramos um serviço social, no qual 
lutamos por direitos, que assistem 
todos os pacientes que possui al-
guma hemoglobinopatia.

Lutamos por direitos, 
que assistem todos os 
pacientes que possui 
alguma hemoglobino-
patia.”

DEPOIMENTO

Imagem: Arquivo ABRASTA
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Por Tatiane Mota

Foi-se o tempo em que o por-
tador de talassemia escutava de 
seu médico notícias como “o trata-
mento ainda não é muito eficien-
te” ou até mesmo “a expectativa de 
vida é de poucos anos”. Isso ficou 
em um passado bem distante. 

Com todos os tratamentos 
disponíveis, as necessidades mu-
daram e hoje o paciente pode fazer 
dezenas de planos futuros, dentre 
eles o de realizar uma faculdade, 
ter filhos e construir uma impor-
tante carreira profissional.

De acordo com o Dr. Kleber 
Fertrin, hematologista da Uni-
camp, atualmente mais de 80% dos 
pacientes tem uma expectativa de 
vida acima dos 40 anos de idade. 
E isso se deve muito à ressonância 
magnética cardíaca e hepática. 

“Acompanhar sempre os ní-
veis de sobrecarga de ferro com 
certeza faz uma importante dife-
rença para o tratamento da talas-
semia, e juntamente com o desen-
volvimento de quelantes de ferro 
orais, explica a melhor qualidade 
de vida dos pacientes. Também há 
a conscientização crescente tanto 
de médicos, quanto de pacientes, 
sobre a real necessidade de adesão 
ao tratamento. Todo este contexto 
possibilitou esta longevidade que 
encontramos nos dias atuais entre 
os pacientes de talassemia”.

E ter uma vida mais longa, 
além de representar uma grande 
felicidade para pacientes, familia-
res e especialistas, também passou 
a retratar novidades até então não 
vivenciadas pela ciência. Dentre 
elas a vontade da maternidade. 
Antes, os médicos não indicavam 
a gravidez, pois achavam que po-
deria ser prejudicial à criança e à 
mãe. Sem contar a questão da in-
fertilidade, que ocorria em alguns 
pacientes devido a não adesão ao 
tratamento ou, até mesmo, por 
causa da falta de experiência do 
médico quanto ao assunto.

Hoje, com um maior conhe-
cimento sobre a fertilidade e os 
tratamentos para a talassemia, as 
gestações são acompanhadas de 
perto pelos especialistas e podem 
acontecer normalmente.

“Além disso, acredito que ao 
longo destes anos, ficou mais impor-
tante enfocarmos no aconselhamen-
to genético, não mais apenas dos 
pais e parentes, mas dos próprios 
pacientes e seus cônjuges. Também 
passamos a lidar com os benefícios e 
com as complicações do transplante 
de medula óssea, que ainda é o úni-
co tratamento curativo para a talas-
semia. Novas preocupações como 
osteoporose e hipertensão pulmo-
nar, não tão comuns há 20 anos, são 
vistas em pacientes adultos e, por 
isso, precisamos sempre nos atuali-
zar”, comenta o Dr. Kleber.

De fato, os médicos tiveram 
de aprender a lidar com as novas 
situações apresentadas pelos pa-
cientes na fase adulta, já que as di-
ferenças entre o tratamento duran-
te a infância e em pacientes mais 
velhos são bem grandes. Por isso a 
importância de clínicos e pediatras 
trabalharem em conjunto na tran-
sição entre as idades. 

Acompanhar sempre 
os níveis de sobrecarga 
de ferro com certeza 
faz uma importante 
diferença para o trata-
mento da talassemia, 
e juntamente com o 
desenvolvimento de 
quelantes de ferro 
orais, explica a melhor 
qualidade de vida dos 
pacientes.” 

Dr. Kleber Fertrin

Um brinde à vida!
Evolução na ciência e autocuidado são alguns dos 
motivos para que os portadores da talassemia vivam 
mais e melhor nos dias de hoje

CAPA



“Embora as transfusões de 
sangue e a quelação do ferro sejam 
fundamentais tanto em pacientes 
crianças, quanto em adultos, algu-
mas necessidades vão mudando 
com o crescimento. Os distúrbios 
hormonais que importam durante 
o desenvolvimento são diferentes 
dos que afetam a fertilidade de uma 
jovem com talassemia que deseja 
engravidar, por exemplo. Manter a 
massa óssea de um adulto com ta-
lassemia depende de atividades fí-
sicas, orientação nutricional e exa-
mes diferentes dos realizados por 
uma criança, cujo esqueleto ainda 
está em formação. Lembrando que 
cada paciente deve ser avaliado de 
maneira individual.”

57 anos de talassemia 
e muito aprendizado

Edmundo Sérgio Spoto, pro-
fessor universitário na área da 
computação e portador de talas-
semia intermédia, é um grande 
exemplo de superação e do quanto 
a evolução da ciência foi positiva 
para o tratamento da doença. 

Nascido em 1957, e atual-
mente com 57 anos, ele enfrentou 
muitas dificuldades com o trata-
mento durante sua infância. Aos 
7 anos de idade, precisou extrair 
o baço, pois os médicos achavam 
que esta seria uma excelente alter-
nativa para curar a anemia cons-
tante. “Chegaram a pensar que 
essa minha anemia era falta de fer-
ro, então por mais de um ano to-
mei duas injeções intercaladas dia 
a dia, de ferro e vitaminas. Claro 
que isso só piorou minha situação, 
pois fiquei com excesso de ferro no 
organismo.”

Quando voltou para Ara-
raquara, cidade onde viveu du-
rante a infância, o hematologis-
ta recomendou algumas bolsas 

de hemácias, a cada seis meses. E 
esse era o tratamento até então.

Já mais velho, com 30 anos, 
Edmundo passou por um momen-
to muito difícil. Seu irmão Renato, 
também portador da talassemia 
intermédia, apresentou uma grave 
infecção e precisou ser internado. 
O hematologista que os atendia 
na época disse que ele não deveria 
fazer nada para combater o pro-
blema, pois provavelmente não era 

grave. No dia seguinte, ele faleceu 
por insuficiência respiratória.

“Neste momento comecei a 
avaliar minha vida de outra manei-
ra e fiquei muito preocupado, pois 
até onde sabia, a talassemia não era 
uma doença tão complicada assim”, 
disse Edmundo. “Eu fazia mestrado 
na USP de São Carlos, mas foi na 
USP de Ribeirão Preto que encon-
trei um especialista em talassemia, 
o Dr. Fernando Costa. Ele me ex-
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plicou tudo sobre a doença e pediu 
para que todos da minha família 
realizassem o exame de eletrofo-
rese, para assim sabermos como a 
talassemia surgiu em nossas vidas. 
Foi aí que eu percebi que meu tra-
tamento estava completamente er-
rado. Fiquei sabendo que as trans-
fusões de sangue não eram para 
ser feitas apenas a cada 6 meses, e 
descobri que essas transfusões cau-
savam acúmulo de ferro em meu 
organismo. Fui apresentado ao 
Desferal somente com essa idade”.

“Hoje, com certeza, compre-
endo melhor a minha doença. Pro-
curei entender o que posso e o que 
não posso fazer. Estou morando 
em Goiânia e faço a quelação com 
o Exjade. Com os exames sempre 
em dia, me sinto com mais ener-
gia, disposição e resistência. Todo 
cuidado com minha saúde ainda é 
pouco”, brinca Edmundo. 

Realizar o tratamento de ma-
neira correta e de acordo com o re-
comendado pelo especialista pode 
ser um dos segredos para se viver 
mais e melhor com a talassemia. 
Mas o Dr. Kleber avisa: é impor-
tante ter paciência.

“O médico precisa ter cal-
ma, e deve ouvir o que o paciente 
tem a dizer. Mas o paciente tam-
bém precisa estar disposto a acei-
tar mudanças em seu tratamento. 
Uma boa conversa definitivamente 
possibilita um melhor tratamento 
e, por tanto, uma vida mais longa e 
com mais qualidade”.

Hoje, com certeza, compreendo melhor a minha 
doença. Procurei entender o que posso e o que 
não posso fazer. Estou morando em Goiânia e 
faço a quelação com o Exjade. Com os exames 
sempre em dia, me sinto com mais energia, dis-
posição e resistência. Todo cuidado com minha 
saúde ainda é pouco.”

Edmundo Spoto, paciente de talassemia intermédia

Realizar o tratamento de maneira correta e de acordo com o 
recomendado pelo especialista pode ser um dos segredos para se 

viver mais e melhor com a talassemia. 

Imagem: Arquivo ABRASTA
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Por Tatiane Mota

O tratamento da talassemia 
está diretamente ligado às transfu-
sões de sangue e quelação do ferro. 
Mas, de acordo com os próprios pa-
cientes, é a equipe multiprofissional 
quem realmente faz a diferença em 
suas vidas. 

No dia a dia, são eles os maio-
res envolvidos com a terapêutica e, 
principalmente, com as histórias 
vivenciadas pelos portadores da 
doença e seus familiares. 

A começar pelo trabalho do 
enfermeiro, que com certeza ficará 
gravado para sempre em cada um 
dos pacientes, já que é este o profis-
sional que explica, na prática, como 
deverá ser feito seu tratamento de 
forma correta logo quando crian-
ças. 

“A quelação do ferro é uma 
parte delicada do tratamento. Ge-
ralmente os pacientes chegam pe-
quenininhos no centro de hemato-
logia e os pais sofrem por ter que 
inserir uma agulha na barriguinha 
de seu filho noite após noite. Mas, 
se o profissional de enfermagem 
souber explicar a técnica correta e 
que esta ação deve ser mantida pelo 
bem estar do seu filho, a adesão 
ao tratamento acontecerá e prova-
velmente continuará quando seus 
filhos crescerem”, explica Marcela 
Ganzella, Gerente de Enfermagem 
do Hemocentro de Ribeirão Preto.

A enfermagem é a arte de 
ouvir, confiar, proteger e sempre 
querer o bem da outra pessoa.  No 

caso da talassemia, este profissional 
convive com o paciente em todas 
as etapas da vida e necessita saber 
lidar com os diferentes momentos 
que irão se apresentar.   

“Em cada fase, um novo desa-
fio, e os enfermeiros acompanham 
todo esse processo. Quando adoles-
cente, as preocupações para um pa-
ciente de talassemia são outras. Eles 
começam a viajar sozinhos, saírem 
para as baladas com amigos, a na-
morar, e o enfermeiro precisa usar 
toda a empatia para compreender 
a ausência no dia agendado e até 
mesmo a interrupção da quelação. 

Cuidar de uma pessoa 
com talassemia é fazer 
parte da vida dela. Por 
isso, é muito importan-
te gostarmos do que 
fazemos. Penso que so-
mente assim será possí-
vel realizar um cuidado 
de qualidade e ajudar 
o paciente a encontrar 
sua própria felicidade.” 

Marcela Ganzella, 
Gerente de Enfermagem do 

Hemocentro de Ribeirão Preto

Utilizando toda sua habilidade, e 
abusando da comunicação, o pro-
fissional conseguirá propor alter-
nativas que satisfaçam o paciente 
para que não ocorra a ruptura do 
tratamento”. 

De acordo com Marcela, na 
fase adulta os profissionais de en-
fermagem são capacitados para 
auxiliar o portador de talassemia, 
inclusive, a respeito da orientação 
genética do paciente e seu compa-
nheiro. 

“Cuidar de uma pessoa com 
talassemia é fazer parte da vida 
dela. Por isso, é muito importante 
gostarmos do que fazemos. Penso 
que somente assim será possível 
realizar um cuidado de qualidade 
e ajudar o paciente a encontrar sua 
própria felicidade”. 

Conviver com a talassemia 
(nem sempre) é uma 
tarefa fácil
Por falar em processo de cresci-
mento, é importante salientar que 
o paciente conviverá com a talas-
semia e seu tratamento por toda a 
vida. E isso pode vir a gerar angús-
tia, medos e até mesmo revolta. É 
neste momento que o profissional 
da psicologia deve entrar.

De acordo com a Dra. Sandra 
Almeida, psicóloga do Centro In-
fantil Boldrini, o comportamento 
apresentado pelos pacientes, seja ele 
transgressivo, apático, tristonho ou 
relacionado a distúrbios do sono e 
alimentares, entre outros, está sem-

Unidos pela saúde
Trabalho em equipe entre pacientes e equipe multiprofissional facilita 
a obtenção dos tão almejados resultados positivos no tratamento

SAÚDE
Imagem: LatinStock



8  |  Info ABRASTA

pre ligado a algo que não pode ser 
dito. Por exemplo: se o corpo não 
pode ser modificado pelo desejo 
de se tornar livre da talassemia, ele 
acaba denunciando essa frustração.

“Precisamos investigar o que 
está encoberto e a qual trauma ou 
trama este símbolo está ligado. De 
fato, é um trabalho que exige uma 
escuta profissional, pois atrás de 
um símbolo pode estar outro e 
mais outros. E mais do que com-
preender, buscamos formas de 
fortalecer o enfrentamento e capa-
cidade resolutiva para os conflitos 
e sofrimentos que já foram fixados 
ao corpo e mente”, explica. 

Estas orientações devem ser 
permanentemente avaliadas pela 
equipe multiprofissional que cuida 
do paciente com talassemia, a fim 
de que o cuidado se torne mais efe-
tivo e a qualidade de vida do pa-
ciente passe de um ideal para uma 
situação real nas suas atividades de 
vida diária.

O corpo também precisa 
de sua atenção!

Mas além dos fatores emo-
cionais que envolvem o tratamen-
to da talassemia, existem as ques-
tões físicas. Embora as transfusões 
de sangue sejam fundamentais na 
talassemia major e intermédia, elas 
acarretam a tão conhecida sobre-
carga de ferro. 

Dentre os órgãos atingidos 
está o coração. É fundamental que 
o paciente realize a ressonância 
magnética com o T2*, pois o acú-
mulo de ferro nesta região ainda é 
o maior causador de mortes entre 
os portadores de talassemia.

“O paciente deve consultar 
um cardiologista a pedido do he-
matologista que identificou algum 
grau de sobrecarga cardíaca ou sin-
tomas cardiovasculares”, comenta 
Dr. Juliano de Lara, cardiologista 

do Instituto de Ensino e Pesquisa 
José Michel Kalaf e membro do 
Comitê Médico da Abrasta.

Segundo ele, felizmente a 
necessidade do cardiologista está 
cada vez mais rara, pois o ferro é 
identificado mais cedo. 

“Como o principal trata-
mento da cardiopatia na talasse-
mia envolve a retirada do ferro no 
coração, fica para o cardiologista 
situações mais graves de controle 
de insuficiência cardíaca aguda ou 
descompensadas. Recentemente, 
com a idade dos pacientes na casa 
dos 40 e 50 anos, o cardiologis-
ta volta novamente em cena para 
avaliação das doenças crônicas 
como aterosclerose e dislipidemia”.

O tratamento incorreto tam-
bém pode ser prejudicial à região 
bucal, devido ao comprometimen-
to da formação rígida da parte dos 
ossos, também conhecida como 
mineral. Com um crescimento 
anormal, alguns pacientes apre-
sentam deformidades na arcada 
dentária.

Segundo o Dr. Luiz Antônio 
de Souza, cirurgião-dentista do 
HEMOSC (Hemocentro de San-
ta Catarina), a deformação óssea 
bucal pode causar: dificuldade na 
articulação das palavras, mau po-
sicionamento da língua, mastiga-
ção inadequada, com consequente 
piora na digestão, além do isola-
mento social. 

O excesso de ferro também pode 
provocar alteração na coloração 
dos dentes, tornando-os mais es-
curos (amarelo-esverdeado).

“A odontologia tem papel im-
portantíssimo neste trabalho, pois 
o cirurgião dentista é o profissio-
nal capacitado para prevenir, diag-
nosticar e tratar as má oclusões 
que tanto acometem os pacientes 
com talassemia. Também é funda-
mental prevenir cáries, gengivite e 
hábitos prejudiciais à boca.”

Outros cuidados 
complementares

A estrutura óssea do paciente 
com talassemia é realmente bas-
tante frágil, o que possibilita, além 
dos problemas na região bucal, o 
surgimento precoce da osteopo-
rose. O acompanhamento com o 
ortopedista é muito importante já 
na adolescência e, por meio de um 
exame de Densitometria Óssea, 
será possível diagnosticar e preve-
nir a doença.

O sistema hormonal também 
pode ser prejudicado devido à so-
brecarga de ferro no organismo, 
afetando o crescimento do pacien-
te, além de atrasar o início da pu-
berdade, causar aumento de peso e 
lentidão mental e física. Fazer um 
check-up com o endocrinologista 
não pode ficar de fora da lista dos 
exames necessários. 

Imagem: LatinStock
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Vou à ginecologista, 
cardiologista e até 
mesmo ao endocrino-
logista. Também pratico 
exercícios físicos duas 
vezes na semana e me 
alimento de maneira 
saudável. Regularmen-
te converso com a mi-
nha hemato, para saber 
como vão as coisas no 
meu tratamento.”

Rosana Spoto, paciente 
de talassemia intermédia

Saúde como sinônimo de alegria :)
Rosana Spoto, paciente de talassemia intermédia, tem 50 anos e vê sua saúde como algo mais que 

precioso. Por isso, realiza um check-up anual nas diversas especialidades. 

“Vou à ginecologista, cardiologista e até mesmo ao endocrinologista. Também pratico exercícios 
físicos duas vezes na semana e me alimento de maneira saudável. Regularmente converso com a minha 
hemato, para saber como vão as coisas no meu tratamento. Gosto de saber como está meu corpo”, diz.

Seu principal objetivo é manter sua vida com qualidade no dia a dia. “O que mais quero é poder 
viver com alegria. E saúde, pra mim, também é alegria. Realizo meu tratamento corretamente porque 

quero vivenciar todas as situações de forma intensa, ao lado de todos que amo”. 

Mas Rosana faz uma importante observação a respeito da falta de conhecimento de alguns 
profissionais em relação à talassemia. “Ao longo do meu tratamento, já tive o desprazer de conhecer 

médicos que não faziam ideia de qual era o meu problema. Em 2008 tive uma infecção generalizada e 
fui parar em uma UTI. Até o hematologista chegar, fui tratada como portadora de leucemia, pois o en-
docrinologista achou que talassemia e leucemia fossem iguais. E infelizmente, isso acontece bastante.” 

Se você passou por algo parecido, ou precisa da indicação de algum profissional em alguma 
das especialidades citadas em sua região, entre em contato com a Abrasta pelo (11) 3149-5190 ou 

abrasta@abrasta.org.br. Teremos o maior prazer em te ajudar!

Im
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combinações possíveis é muito 
grande, e em alguns casos pode 
ser difícil definir, em princípio, se 
é realmente talassemia beta inter-
mediária ou maior. A necessidade 
de transfusão é um critério impor-
tante, pois elas são regulares antes 
dos dois anos de idade e geralmen-
te se associa a talassemia maior, 
enquanto casos que conseguem 
manter uma hemoglobina acima 
de 7 sem transfusão sugerem um 
quadro intermediário.

Exames no Brasil
“Todos os exames, ou seja, he-

mograma e eletroforese de hemo-
globina são realizados em todo o 
Brasil, gratuitamente pelo SUS, po-
dendo ser feitos nas Unidades Bá-
sicas de Saúde. A interpretação das 
alterações e orientações específicas 
para cada caso geralmente ficam a 
cargo dos Centros de Referência, 
uma vez que o caso de talassemia 
for identificado pelo pediatra ou 
clínico geral e encaminhado com o 
resultado desses exames. 

A pesquisa das mutações no 
DNA é mais restrita, sendo feita nos 
Centros de Referência, e não preci-
sa ser realizada de modo emergen-
cial, podendo aguardar até uma 
avaliação do especialista.”

DOUTOR 
EXPLICA

Passo a passo do diagnóstico
“Primeiro, é realizado um he-

mograma, no qual se determina o 
grau da anemia do paciente, basea-
do no nível de hemoglobina. Tam-
bém são examinadas as hemácias 
que o paciente produz. Em geral, 
nas talassemias, as hemácias são 
menores do que o normal, o que 
chamamos de microcitose, e mais 
pálidas, chamadas então de hipo-
cromia.

Mas como há outras causas 
para o surgimento de hemácias des-
se mesmo tipo, em especial a falta 
de ferro, é fundamental que sejam 
feitos exames que garantam que 
não há falta de ferro no organismo 
antes de prosseguir a investigação. 

Em seguida, o exame que efe-
tivamente confirma o diagnóstico 
de talassemia é a eletroforese de 
hemoglobina, que pode ser feita a 
partir de uma parte da hemoglo-
bina contida nas células de uma 
amostra de sangue.

Na talassemia beta, detecta-se 
aumento da produção de hemoglo-
bina fetal, pela falta dos genes nor-
mais que produzem a hemoglobina 
A do adulto. Pode também haver 
aumento da produção de hemoglo-
bina A2, um tipo secundário de he-
moglobina produzida pelo adulto e 

que aumenta na talassemia, 
principalmente nos portadores de 
apenas um gene mutado.

Por fim, pode ser feita a aná-
lise de mutação no DNA, identifi-
cando exatamente qual o ponto da 
sequência que está alterada e que 
causou a talassemia.”  

Diferentes talassemias
“A classificação menor, in-

termediaria ou maior é baseada 
na avaliação clínica, e não estrita-
mente nas mutações do DNA. 

A talassemia menor corres-
ponde ao traço talassêmico, ou 
seja, são os portadores de apenas 
um gene mutado para talassemia 
(heterozigotos), que tem uma ane-
mia leve (hemoglobina geralmente 
acima dos 10g/dL) e eletroforese 
apenas com aumento de hemo-
globina A2 e às vezes um aumento 
discreto de hemoglobina fetal.

Os casos intermediários e 
maiores tem anemia mais grave. 
A eletroforese tem altos níveis de 
hemoglobina fetal, e muitas vezes 
não há hemoglobina A do adulto. 

Hoje sabemos quais mu-
tações tendem a evoluir para 
quadros intermediários e quais 
tendem a se manifestar como ta-
lassemia maior, mas o número de 

Doutor Explica
Você com certeza já conhece muito bem sua talassemia 
ou a de seu familiar. O que talvez você ainda não saiba 
é exatamente qual maneira foi utilizada pelo especia-
lista que avaliou sua amostra de sangue para chegar à 
conclusão do tipo da doença.

Mas o Dr. Kleber Fertrin, membro do Comitê Científico Médico da Abrasta, explica.
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Mas, infelizmente, ainda há 
muitos casos de talassemia menor 
que são tratados como falta de ferro 
até que se perceba que a anemia não 
melhora, e o paciente seja encami-
nhado para um hematologista para 
avaliação. Portanto, não se trata de 
falta de tecnologia, e sim de falta de 
conscientização sobre o arsenal de 
exames simples e disponíveis para 
fazer esse tipo de diagnóstico.”

Parceria entre Abrasta e 
Unicamp

“Há muitos anos, o Hemo-
centro de Campinas tem recebi-
do amostras de todo o Brasil e da 
América Latina para diagnóstico 
molecular de casos de talassemia, 
servindo para a determinação exata 
das mutações de DNA de um deter-
minado paciente e seus familiares.

O envio dessas amostras é in-

termediado pela Abrasta, que esta-
belece o contato entre os médicos 
que tem interesse em realizar esses 
exames em seus pacientes e o nos-
so Laboratório de Hemoglobina e 
Genoma. Frequentemente, casos 
em que há dúvida diagnóstica são 
resolvidos dessa forma, e isso per-
mite que pacientes tenham acesso 
a esse exame de alto custo e de alta 
complexidade.”

APOIO AO 
PACIENTE

Abrasta 
por você!

O Departamento de Apoio ao 
Paciente da ABRASTA promove a 
realização de programas e projetos 
que estimulam o conhecimento 
sobre a talassemia, desde o diag-
nóstico até o encaminhamento aos 
diversos Centros de Tratamento de 
Referência. 

Em janeiro, a mãe de um pa-
ciente nos passou a informação 
que em torno de 15 pessoas com 
talassemia atendidas pelo SUS não 
poderiam mais realizar o trata-
mento no Centro de Hematologia 
de São Paulo. 

Imediatamente a presidente 
da Abrasta, Merula Steagall, en-
trou em contato com a direção do 
Centro de Hematologia e a infor-
mação se confirmou. Por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde de 
São Paulo, soubemos que o con-
vênio existente entre o Centro de 
Hematologia e o SUS seria encer-
rado e que precisávamos ajudá-los 
a encontrar outro local para aten-
dimento.

Coincidentemente, há alguns 
meses, iniciei as visitas no ambula-
tório de talassemias da UNIFESP e 
fui muito bem recebida pela Dra. 
Maria Stella Figueiredo, que abriu 

as portas para que pudéssemos nos 
aproximar das pessoas que se tra-
tam lá. Nesse momento, percebe-
mos que encaminhar os pacientes 
para o Hemocentro da UNIFESP 
seria a melhor alternativa, por se 
tratar de uma instituição de saúde 
que conta com apoio de outras es-
pecialidades.

A ABRASTA convocou os 
pacientes para uma reunião em 
nossa sede e também as doutoras 
Sandra Loggetto (Centro de He-
matologia de São Paulo) e Maria 
Stella (UNIFESP), com o objetivo 
de tranquilizar a todos e acompa-
nhar essa transferência.

Analisamos de perto caso a 
caso e alguns permaneceram com 
o atendimento no Centro de He-
matologia de São Paulo pelo Plano 
de Saúde. Já outros, acompanhei 
até o primeiro dia na UNIFESP.

Esse foi mais um caso que 
inicialmente parecia preocupan-

te e foi solucionado com respeito 
aos sentimentos de cada um dos 
que nos procuraram, sempre com 
muito carinho e atenção para que 
fossem acolhidos no novo local de 
tratamento. 

Chamo a atenção dos pacien-
tes e familiares que todas as difi-
culdades encontradas podem ser 
administradas com diálogo e res-
peito, compreendendo a posição 
de cada um e contribuindo para 
que todos os envolvidos saiam sa-
tisfeitos.

Escreva ou ligue para nós 
sempre que precisarem! Estamos 
à disposição para ajudá-los no que 
estiver ao nosso alcance.

Um abraço carinhoso,

Cristiane Lucio
Apoio ao Paciente Abrasta
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