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Na próxima década, 
tudo será diferente

Querido (a) amigo (a),

Espero que esta edição de 
nosso Info lhe encontre com muita 
energia, alegria e esperança.

Apesar dos imensos desafios 
vivenciados no cenário político, 
confiamos que a espiritualidade 
jamais nos abandona e intercede a 
nosso favor por diversos momen-
tos de nossa existência. 

Em agosto de 2015 realiza-
mos a 9ª Conferência Interna-
cional de Talassemia, e foi possí-
vel encontrarmos vários amigos 
pessoalmente. Foram três dias de 
muito aprendizado e trocas, e nas 
páginas deste Info compartilha-
mos com vocês o resumo do que 
foi apresentado. 

Se você tem alguma dúvida 
em relação ao seu tratamento, não 
deixe de nos contatar. Sempre es-
tamos à disposição para ajudá-lo 
no que estiver ao nosso alcance. 
Esperamos que os que participa-
ram também possam nos auxiliar 
para engajar e esclarecer os que 
não puderam estar presentes neste 
Congresso. 

Os avanços científicos am-
pliam a confiança de que esta será 
uma década de muita novidade no 
tratamento da talassemia. O mais 
importante é se manter saudável, 
fazendo bom uso do que hoje te-
mos disponível e entendemos 
como melhor tratamento.

Quando eu era pequena, 
sempre ouvi de meus pais que um 
dia os tratamentos seriam diferen-
tes, que inventariam um sangue 
artificial e que existiria um com-
primido para substituir as injeções 
e eu viveria muito mais. E assim 
foi. Só tenho que agradecer, pois 
devo ao comprometimento de mi-
lhares de pessoas o fato de, hoje, 
poder mais uma vez despertar. E 
penso nisto a cada dia, desejando 
ter forças e energia para retribuir 
um pouco do muito que recebo.

E quer saber a última novi-
dade? Acabo de voltar dos Esta-
dos Unidos, onde participei do 
maior congresso de hematologia 
que acontece no mundo, e posso 
assegurar que na próxima década 
avançaremos ainda mais. Entre 
as apresentações esteve a de uma 
droga nova, chamada “Luspater-
cept”, que está sendo estudada a 
poucos meses e tem possibilitado a 
muitos pacientes com talassemia a 
redução do número de suas trans-
fusões de sangue. 

Óbvio que estes estudos nos 
possibilitarão entender sobre a efi-
cácia e segurança deste tratamen-
to, mas da nossa parte a torcida 
é grande e seguiremos acompa-
nhando de perto para que os pa-
cientes do Brasil possam ter acesso 
o quanto antes, caso as vantagens 
sejam comprovadas.

No próximo ano, preten-
demos realizar mais uma Con-
ferência e outros programas que 
possam ajudar a melhorar os tra-
tamentos disponíveis em todo o 
país. Registro mais uma vez nossa 
imensa gratidão a todos que con-
tribuem conosco, e contamos com 

você no próximo ano. 

Abençoado 2016 para todos! 
Seguimos unidos em prol de um 
sistema de saúde melhor.

Forte e carinhoso abraço,

Merula Steagall
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9ª Conferência Internacional de Talassemia

Abrasta reúne médicos, pacientes e governo com o objetivo 
de ampliar as discussões sobre o tratamento em todo o país

Por Tatiane Mota

A 9ª Conferência Internacio-
nal de Talassemia, realizada pela 
Abrasta de 28 a 30 de agosto, em 
Atibaia, São Paulo, reuniu 145 par-
ticipantes, entre portadores de ta-
lassemia, seus familiares e médicos 
do Brasil e do mundo. 

O evento possibilitou a troca 
de experiências e de conhecimentos 
por meio de palestras com temas 
diferenciados, como fertilidade, os-
teoporose, transplante de medula 
óssea e longevidade na talassemia. 

Também contou com um 
momento importante, em especial 
para os 80 pacientes presentes: os 
atendimentos médicos realizados 
durante o evento. Os renomados 
especialistas Dr. Aderson Araújo 
(PE), Dr. Antonio Piga (Itália), Dr. 
Kleber Fertrin (Campinas), Dr. 
Giorgio Baldanzi (PR), Dra. Ratina 
Chatterjee (Inglaterra), Dra. Rekha 
Bajoria (Inglaterra) e Dr. Thomas 
Coates (EUA) tiraram as dúvidas de 
todos eles referentes ao tratamento 
e acompanhamento da talassemia, 
e compartilharam o conhecimento 
que têm em suas áreas.

Foi uma satisfação 
enorme realizar mais 
uma Conferência.”

Merula Steagall
Presidente da Abrasta

vermos de perto como tem acon-
tecido o atendimento ao portador 
de talassemia. Quero deixar aqui 
o meu compromisso, de que cada 
vez mais vamos nos empenhar para 
que as melhoras necessárias sejam 
colocadas em prática. Ter um retor-
no de vocês também é fundamen-
tal, pois acredito que somente jun-
tos é que conseguiremos construir 
as ações e linha de cuidado ideais”, 
disse. 

Nas próximas páginas, confira 
o especial da 9ª Conferência Inter-
nacional de Talassemia que prepa-
ramos para você!  

“Foi uma satisfação enorme 
realizar mais uma Conferência. 
Pensamos em uma programação 
que atendesse a necessidade de to-
dos, e as consultas com alguns dos 
principais especialistas de todo o 
mundo também foram muito es-
peciais. Com elas, quisemos ofere-
cer aos nossos pacientes o contato 
com médicos que têm vastas expe-
riências nas diferentes áreas que 
a doença engloba. Por outro lado, 
ainda temos muito o que melhorar 
e diversas questões que precisam 
cada vez mais de apoio. Enviare-
mos uma carta ao Ministério da 
Saúde, com os principais pontos 
que precisam de atenção, como a 
falta de medicamentos e acesso 
a exames”, disse Merula Steagall, 
presidente da Abrasta.

Silma Melo, coordenadora 
da CAT – Comissão de Assessora-
mento Técnico às Talassemias, do 
Ministério da Saúde, também este-
ve presente. Ela comentou sobre as 
dificuldades no sistema de saúde.

“O caminho é árduo e nós sa-
bemos dos problemas existentes. 
Temos feito visitas nos centros de 
tratamento de todo o país, para 

CONFERÊNCIA
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Todos os envolvidos com a ta-
lassemia ouvem muito falar sobre o 
acúmulo de ferro, e o quanto ele é 
prejudicial.  Mas, você sabe exata-
mente como ele acontece?

O ferro é um dos elementos 
que mais existem na Terra. Quase 
todos os seres vivos precisam dele 
para sobreviver. E nós também. 
Ele é importante, inclusive, para 
o transporte do oxigênio em nos-
so corpo – 70% do ferro está nos 
glóbulos vermelhos. Mas quando 
ferro e oxigênio se encontram, um 
grande problema surge, pois o fer-
ro se torna tóxico. 

O intestino é o principal ór-
gão que controla a quantidade de 
ferro no corpo. Com as transfusões 
de sangue, a quantidade de ferro 
presente no organismo irá dobrar, 
e então o intestino não conseguirá 
mais fazer este trabalho de forma 
correta, permitindo que o ferro se 
espalhe pelo corpo e se acumule 
em órgãos importantes, como o fí-
gado e o coração. 

E é neste momento que os 
quelantes devem entrar em ação. De 
acordo com o Dr. Fernando Tricta, 
vice-presidente de assuntos médi-
cos da ApoPharma, o tratamento 
deve ser iniciado o quanto antes – 
se possível, aos dois anos de idade.

“A quelação depende única e 
exclusivamente do paciente. Não 
adianta prescrevermos e o paciente 
não fazer o procedimento. Tem que 
fazer. Apenas realizando este pro-
cedimento de forma correta, e com 
a dose certa, é que a ferritina será 
normalizada”, enfatizou Dr. Tricta.

São três os quelantes disponí-
veis no Brasil: Desferal, administra-
do via bomba infusora; Ferriprox, 
oral, por meio de comprimido; Ex-
jade, também oral, com o compri-
mido dissolvido em água.

O médico é quem vai 
indicar qual o melhor 
tratamento, claro, mas 
a quelação depende 
única e exclusivamente 
do paciente.”

Dr. Fernando Tricta
Vice-presidente de assuntos 

médicos da ApoPharma

Segundo o Dr. Thomas Coa-
tes, do Children’s Hospital (USA), 
este último tem maior vida útil no 
organismo. “O Desferal tem du-
ração de cerca de 30 minutos, por 
isso a necessidade de ser adminis-
trado por tanto tempo no corpo. 
O Ferriprox dura cerca de 3h a 4h, 
então é importante tomar três ve-
zes ao dia. Lembrando que para o 
coração, essa é a melhor opção. Já 
o Exjade circula por 24h no orga-
nismo, e para uma melhor absor-
ção, é possível dividir a pílula em 
dois e ingerir duas vezes ao dia.”

Ele também falou sobre uma 
quarta opção de quelante, já uti-
lizada nos Estados Unidos. “Há 
cerca de seis meses, os pacientes 
estão utilizando o Jadenu. É um 
comprimido que não precisa ser 
dissolvido. Os prognósticos até 
o momento são muito bons, mas 
ainda é novo”, disse o Dr. Coates. 

Os quelantes podem ser com-
binados - mas apenas dois deles 
podem ser usados em conjunto. “É 
possível dobrar a retirada do ferro 
do organismo fazendo a quelação 
de ferro combinada. O médico é 
quem irá definir qual a melhor 
combinação. Mas de novo, os bons 
resultados irão depender só de 
você”, disse o Dr. Tricta. 

Há cerca de seis 
meses, os pacientes es-
tão utilizando o Jadenu. 
É um comprimido que 
não precisa ser dissol-
vido. Os prognósticos 
até o momento são 
muito bons, mas ainda 
é novo.”

Dr. Thomas Coates
Children’s Hospital (USA) 

Acúmulo de ferro tem tratamento
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Assim como com qualquer 
outro medicamento, os quelantes 
de ferro podem apresentar – ou 
não - alguns efeitos adversos quan-
do administrados. Problemas re-
nais, na visão e também na coluna 
são alguns deles. Mas são as infec-
ções que mais preocupam.

Segundo o Dr. Fernando 
Tricta, nos últimos dez anos, um 
grupo de estudiosos tem avaliado 
todos os casos de agranulocitose 
e neutropenia (nomes dados para 
a diminuição de glóbulos brancos, 
facilitando o aparecimento de in-
fecções) que surgiram em pessoas 
com talassemia e foram observa-
dos em estudos clínicos na literatu-
ra ou levados à vigilância sanitária. 

“Observou-se que a neutro-
penia é mais comum na infância e 
mais frequente em pessoas do sexo 
masculino. Na maior parte dos 
casos, ela se resolve naturalmen-
te, mas é muito importante que o 
médico acompanhe de perto, pois 
em alguns casos pode ser neces-
sário suspender o tratamento. Já 
a agranulocitose, além de atingir 
mais crianças, também afeta pesso-
as mais idosas. 60% dos casos sur-
giram nos primeiros seis meses, e 
80% após 1 ano de tratamento. No 
geral, os portadores de talassemia 
demoraram 11 dias para apresen-
tar melhora na infecção contraída 
e, em alguns, casos até três meses 
para a cura”, comentou o Dr. Tricta.     

Fique sempre atento aos sinais 
de seu corpo. Se perceber qualquer 
mudança, em especial uma febre, 
converse com seu médico! 

Protocolo 
Brasileiro de 
Quelação 

Criado em 2006, é um impor-
tante instrumento para médicos, 
cientistas e outros envolvidos com 
o tratamento da talassemia. Este 
protocolo é feito sob a liderança da 
Federação Internacional de Talas-
semia (TIF), e as informações re-
presentam o atual conhecimento e 
opinião consensual sobre o melhor 
tratamento para os pacientes. 

Publicado no início de 2014 
pela Revista Brasileira de Hema-
tologia e Hemoterapia, mostra a 
abordagem ideal caso a caso, des-
de o início da quelação até o mo-
nitoramento do paciente. Nele, os 
profissionais terão acesso a:

• Informações sobre cada um 
dos quelantes, desde para o que 
servem até seus efeitos colaterais;

• Tratamento ideal para cada 
uma das faixas etárias;

• Avaliação da sobrecarga de 
ferro cardíaca e hepática, medida 
pela tecnologia do T2* (ressonância 
magnética) e também como tratar 
os que não têm acesso a este exame;

• Gestação em pacientes com 
talassemia;

• Diferenças de abordagem 
entre pacientes com boa adesão ao 
tratamento e pacientes que não o 
fazem corretamente.

“Este documento foi cria-
do a partir do conhecimento de 
cada um dos integrantes do Comi-
tê Científico Médico da Abrasta. 
Nossa intenção é informar a todos 
sobre como tratar a talassemia, 
mas é claro que cada paciente deve 
ser avaliado de maneira individu-
al. Tudo vai depender de sua con-
dição clínica.  Em cada momento 
do tratamento, ele deve ser tratado 
diferente,” disse a Dra. Mônica Ve-
ríssimo, hematologista do Centro 
Infantil Boldrini. 

E também tem 
efeitos colaterais...  
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O acúmulo de ferro, como 
vimos, é bastante prejudicial ao or-
ganismo. Mas quando ele acontece 
no fígado, a atenção deve ser redo-
brada.

Localizado ao lado direito do 
abdômen, o fígado tem funções 
múltiplas e fundamentais para o 
funcionamento do corpo. Dentre 
elas estão: armazenar glicose, para 
garantir o suprimento de energia; 
produzir proteínas nobres, como 
a albumina, uma substância muito 
importante por manter a água den-
tro da circulação e evitar edemas; 
e filtrar micro-organismos, que são 
responsáveis por segurar bactérias 
que transmitem infecções.

Quando há excesso de ferro, o 
fígado sofre diversas lesões. A rege-
neração das células é comum neste 
órgão, mas se a lesão não for tra-
tada, as células mortas, em vez de 
serem expelidas, são substituídas 
por um tecido fibroso, causando a 
chamada fibrose hepática. A cirro-
se também pode surgir devido ao 
acúmulo de ferro no fígado, mas o 
câncer é o que mais preocupa atu-
almente.

De acordo com o Dr. Kleber 
Fertrin, hematologista do Hemo-
centro da Unicamp, nos últimos 
anos a incidência aumentou nos 
portadores de talassemia. Aqueles 
com mais de 40 anos, e portadores 
da talassemia intermédia, correm 
um maior risco.

“O acúmulo de ferro com cer-
teza é um importante vilão. Para se 
ter uma ideia, o fígado dos porta-
dores da talassemia absorve cerca 
de 200mg de ferro, bastante acima 
do normal. Então, para evitar o he-
patocarcinoma (câncer no fígado), 
é necessário o controle do ferro e 
a quelação correta. Ter uma dieta 
balanceada, com uma alimenta-

ção que não favoreça o acúmulo de 
gordura na região, e sempre evi-
tando o álcool, também é impor-
tante”, disse Dr. Kleber. 

Nos estágios iniciais, o hepa-
tocarcinoma é curável. Por isso, é 
fundamental realizar o monitora-
mento por meio de exames como 
ultrassonografia de abdômen, que 
ajuda no diagnóstico. 

“O tratamento pode ser feito 
com a remoção cirúrgica ou por 
meio da radiofrequência. Nos pa-
cientes em situação muito grave, 
somente o transplante de fígado 
poderá ser curativo. Neste tipo de 
câncer, a quimioterapia é paliativa 
e definitivamente nós não quere-
mos que o paciente precise chegar 
nesta fase. Mas é importante res-
saltar que, tratar a hepatite crônica 
ativa, também é fundamental para 
a obtenção de melhores resulta-
dos”, comentou o médico. 

Família do futuro
Se tem uma coisa que o passar 

do tempo não muda é a vontade de 
se construir uma família. É verdade 
que hoje as pessoas estão cada vez 
mais focadas nos estudos e trabalho, 
e até mesmo mais distantes, devido 
às redes sociais, mas encontrar o 
verdadeiro amor e ter crianças lin-
das correndo pela casa ainda é um 
sonho que muitos querem realizar. 

Há alguns anos, os portado-
res de talassemia tinham restrições 
quanto a ter um bebê. Hoje, isso 
mudou.

Cuide bem de seu fígado!

A incidência de 
acúmulo de ferro 

aumentou nos 
portadores de 

talassemia
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A mulher com sobrecarga de 
ferro pode desenvolver um quadro 
conhecido como  hipogonadismo 
hipogonadotrófico, resultando em 
retardo da puberdade e até mesmo 
infertilidade. Por este motivo, Dra. 
Rekha Bajoria, hematologista do 

Semelhante ao que ocorre às 
mulheres, os homens com talasse-
mia major e intermédia também 
podem desenvolver hipogonadis-
mo hipogonadotrófico (infertilida-
de), caso a quelação do ferro não 
seja realizada corretamente desde 
os primeiros anos de vida.

“A indução do esperma tam-
bém é feita por meio de injeção 
de hormônios. Para os homens 
este procedimento é um pouco 
mais longo e pode demorar cer-
ca de dois anos para apresentar o 
resultado. Por isso, se você está na 
puberdade, indico a criopreserva-
ção do esperma”, comentou Dra. 
Rekha.  

Institute for Woman’s Health, In-
glaterra, aconselha às portadoras 
de talassemia engravidar o quanto 
antes.

“Se você deseja ter uma fa-
mília, filhos, você precisa começar 
cedo, pois com o passar do tempo, 
pode ficar mais difícil ter um bebê. 
É muito importante que o médico 
acompanhe o desenvolvimento da 
glândula hipotálamo, pois é co-
mum apresentar problemas devi-
do à sobrecarga de ferro, causando 
a infertilidade. Ela é responsável 
pelos hormônios que irão produ-
zir o óvulo”, explicou Dra. Rekha.  

70% das pacientes têm pro-
blema nessa glândula, por isso o 
tratamento é realizado com hor-
mônios. “Damos hormônios, por 

meio de injeção, para que os ová-
rios se desenvolvam e produzam 
óvulos, possibilitando a gravidez. 
Este é um procedimento demora-
do, e no primeiro mês pode falhar. 
Mas fiquem tranquilas, porque 
isso é normal”, disse. 

Outras opções são o conge-
lamento dos óvulos e fertilização. 
Converse com o médico e veja 
qual a melhor escolha para você. 

O fato do homem ser porta-
dor da talassemia e realizar o tra-
tamento quelante não exerce ne-
nhuma influência à saúde do bebê. 
Inclusive, para aquele que preten-
de ser pai, não há a necessidade de 
parar a quelação do ferro. 

Para mulheres...  

Para homens...

Criopreservação é 
uma opção para 

pacientes que estão 
na puberdade

Se você deseja ter 
uma família, você 
precisa começar 

cedo

Imagens: Arquivo ABRASTA
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DEPOIMENTOS

Gostei muito de ouvir sobre 
a quelação de ferro. Diante das in-
formações, fui estimulada a prestar 
mais atenção em como meu orga-
nismo anda reagindo ao tratamen-
to e a ficar sempre alerta, principal-
mente em relação aos riscos. 

Bianca Magalhães, 24 anos, 
portadora de talassemia major - 
Sumará/SP

Por mais que pensamos co-
nhecer tudo, sempre tem algo 
novo para ouvir. Para mim, ter a 
possibilidade de me consultar com 
os médicos e perceber que meus 
horizontes sobre a fertilidade au-
mentaram é algo gratificante. Vejo 
a Conferência como sinônimo de 
esperança e renovação. 

Leisse Vieira, 32 anos, por-
tadora de talassemia major – 
Guaratuba, Paraná

Esse evento é uma excelente 
oportunidade de termos em pri-
meira mão informações impor-
tantes, como a que o Dr. Thomas 
falou, a respeito de um novo que-
lante oral, ainda usado apenas nos 
Estados Unidos. 

Bianca Pimenta, 35 anos, 
portadora de talassemia intermé-
dia – São Paulo, SP

Quero agradecer a Abrasta 
por tudo que tem feito por minha 
pequena Ana Clara. Adorei ter par-
ticipado deste evento, pois cheguei 
leiga e saí com todas as minhas 
dúvidas esclarecidas. Ouvir sobre 
o transplante de medula óssea me 
deu muita esperança, pois acredito 
que minha filha pode se curar um 
dia. 

Thais Naldi, familiar – Gua-
rulhos, São Paulo  

Sinto que após a Conferência, 
o Ivo ficou mais adulto no que se 
refere à talassemia. Ele está mais 
interessado na importância da 
quelação, e não deixa passar do 
horário. Adorei ter participado, 
em especial ter conhecido a Clau-
dia Vellozo, que esteve comigo no 
momento mais difícil da minha 
vida. 

Cícera Justino, familiar – 
Picuí, Paraíba 

Depoimentos

Meu filho, o Lucas, tem 13 anos e é portador da talassemia major. Estive na Conferência e gostei muito de 
ouvir sobre a quelação do ferro e os aspectos endocrinológicos. Diante de tudo o que aprendi, conversei com 
a médica que o acompanha e pedi que o quadro dele fosse reavaliado. Ela foi muito receptiva e estamos firmes 
no tratamento. 
Sandra Delaroili, familiar – Vitória, Espírito Santo

Todos os temas abordados es-
tão fazendo parte do meu dia a dia. 
Entender um pouco mais sobre o 
ferro hepático e diabetes na talas-
semia foi muito bom. Sem contar o 
bônus que tive, de matar a saudade 
e conhecer novas histórias.

Gabriela Ollivato, 26 anos, 
portadora de talassemia – São 
Carlos, São Paulo
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Eu só tenho a agradecer pela 
oportunidade de participar da 
Conferência. Todas as palestras 
foram ótimas e gostei muito de ver 
o quanto a quelação de ferro real-
mente é fundamental para nossa 
qualidade de vida. Tenho fé em 
Deus que a cura da talassemia está 
muito próxima. 

Everson Garcia, 24 anos, 
portador de talassemia major – 
São Carlos, SP

Foi ótimo participar da Conferência. Gostei muito da palestra que falou sobre a osteoporose em portadores de 
talassemia, e também sobre o transplante de medula óssea. Mas ter a oportunidade de comentar sobre a situação 
atual do tratamento em minha região foi muito importante também. Agradeço a Abrasta pela oportunidade, e 
espero que possamos mudar o que vem acontecendo no Hemope. 
Vilma Gomes, 32 anos, portadora de talassemia major – Frei Miguelinho, PE

Eu amei rever os amigos! 
A troca de experiências e de me-
lhorias de vida são sempre minha 
parte favorita. A cada evento saio 
com mais força para correr atrás 
dos meus objetivos, e tento mos-
trar para os colegas que é possível, 
sim, ter uma vida bastante normal, 
independente da talassemia.  

Vanessa Menezes, 32 anos, 
portadora de talassemia inter-
média – Recife, Pernambuco

Participar desse evento renovou minhas energias e fortaleceu as minhas expectativas de vida. Ouvi palavras 
muito positivas sobre o tratamento e compartilhei histórias, angústias e conquistas com pessoas maravilhosas 
que conheci. Uma das frases mais importantes foi que o tratamento da talassemia evoluiu da preocupação 
com a sobrevida para a preocupação com o envelhecimento saudável. Voltei para a casa querendo fazer um 
check up e atenta aos exames que há muito tempo não fazia. Para fechar com chave de ouro, descobrir que 
tenho a possibilidade de ser mãe foi um grande presente. Com certeza a Conferência é de extrema importân-
cia para todos nós, pois com ela foi possível valorizar a minha caminhada e renovar as energias para enfrentar 
os desafios diários.   
Elaine Violini, 28 anos, portadora de talassemia major - Franca, São Paulo
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Se ver curado da talassemia 
é um dos grandes desejos dos que 
realizam o tratamento, e na década 
de 80 o transplante de medula ós-
sea (TMO) veio como uma impor-
tante opção para essa conquista. 

A medula óssea é um tecido 
líquido que ocupa o interior dos 
ossos e nela são produzidos os 
componentes do sangue. Quando 
é realizado um transplante, as cé-
lulas doentes são substituídas por 
células saudáveis.

O transplante pode ser autó-
logo, quando as células são do pró-
prio paciente, e alogênico, quando 
as células vêm de um doador 100% 
compatível. Também é possível re-
alizar o transplante com o sangue 
de cordão umbilical. 

De acordo com o Dr. Nelson 
Hamerschlak, coordenador da He-
matologia e Oncologia do Hospital 
Albert Einstein, para os portado-
res de talassemia, somente o trans-
plante com doador é que pode ser 
realizado.

Encontrar um doador com-
patível, infelizmente, é difícil, de-
vido à miscigenação existente no 
Brasil. A primeira busca acontece 
na família, mas as chances são de 
25% entre irmãos. O Redome (Re-
gistro Nacional de Doadores de 
Medula Óssea) também pode ser 
acionado para uma busca em todo 
o Brasil. 

Mas uma novidade chegou 
para facilitar este processo. “Hoje 
está ganhando um espaço enorme 
o transplante conhecido por ha-
ploidêntico, ou seja, quando o do-
ador é apenas metade compatível. 
Neste caso, o pai ou a mãe podem 
ser doadores. Este programa está 
sendo utilizado amplamente na 
Tailândia, onde existe um grupo 
que estuda este tipo de transplan-

te em pessoas com talassemia para 
que não haja muitos riscos de re-
jeição”, falou o Dr. Nelson.  

Hoje está ganhando 
um espaço enorme o 
transplante conhecido 
por haploidêntico, ou 
seja, quando o doador 
é apenas metade 
compatível.”

Dr. Nelson Hamerschlak
Coordenador da Hematologia 

e Oncologia do Hospital 
Albert Einstein

Indicação
Pessoas que têm talassemia 

e são dependentes de transfusão, 
de preferência abaixo dos 16 anos, 
que realizam a quelação correta-
mente e com doador compatível 

na família, são os primeiros da lista. 
Neste caso, as chances para a cura 
chegam a 92%.

Também têm indicação: adul-
tos, de 17 a 35 anos, pessoas que 
fizeram transplante, mas tiveram 
recidiva da doença e também aque-
les que têm s beta talassemia, quan-
do dependentes da transfusão. É 
importante ressaltar que cada caso 
deve ser avaliado individualmente, 
pelo médico.

“Aqueles que não realizam a 
quelação e as transfusões de sangue 
corretamente, que têm o fígado au-
mentado e/ou fibrose, correm sérios 
riscos ao realizar o TMO. Por isso é 
fundamental seguir à risca o trata-
mento”, alerta o Dr. Nelson. 

A cura está no transplante de medula óssea
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Não há medicamento, cirur-
gia ou tratamento que não tenha 
riscos. Com o transplante de me-
dula óssea não é diferente. 

O problema mais comum é 
a doença do enxerto contra o hos-
pedeiro. Isso acontece quando as 
células do doador reagem contra o 
organismo do paciente que as re-
cebeu, e pode aparecer nas formas 
aguda e crônica. A primeira cos-
tuma ocorrer nos primeiros dois 
meses após o TMO, e pode com-
prometer a pele, fígado ou trato 
gastrointestinal. Já a segunda pode 
surgir até um ano após o transplan-
te, e comprometer a pele, olhos ou 
pulmão.  

“Pois é, o transplante de 
medula óssea não acaba quan-
do termina. Todo o cuidado será 
necessário, e o acompanhamento 
médico deverá ocorrer por um 
longo período”, diz o Dr. Nelson.

Muito se especula a respeito 
deste procedimento, ainda muito 
novo em todo o mundo. Ele é basi-
camente um transplante de medula 
óssea, com a diferença de ser feito 
com a célula do próprio indivíduo, 
evitando as possíveis rejeições cita-
das. 

“Pegamos o sangue ou a me-
dula do paciente com talassemia 
e levamos para o laboratório. No 
laboratório, pegamos um vírus, 
que terá a função de modificar as 
células, passando o seu padrão ge-
nético, para o padrão genético da 
célula, e introduzimos nele o gene 
que desejamos ser modificado. 
Essa célula geneticamente modifi-
cada será introduzida no paciente”, 
explicou o Dr. Nelson.

Este procedimento gerou 
algumas dúvidas, pois em testes 
realizados na Europa, participan-
tes desenvolveram leucemia pos-
teriormente. A terapia gênica não 
está disponível no Brasil.  

“Não tenho dúvidas que este 
tratamento é uma esperança para 
os portadores de talassemia. Mas 
ainda são necessários mais estudos 
e pesquisas para colocá-lo em prá-
tica em nossos pacientes”, pontuou 
o especialista. 

Não tenho dúvidas que 
este tratamento é uma 
esperança para os por-
tadores de talassemia. 
Mas ainda são neces-
sários mais estudos e 
pesquisas para colocá-
-lo em prática em nos-
sos pacientes.”

Dr. Nelson Hamerschlak

Os riscos também existem

Terapia Gênica. Já ouviu falar?

Imagens: Arquivo ABRASTA
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Conhecida como uma doen-
ça de idosos, a osteoporose atinge, 
na maior parte dos casos, pessoas 
acima dos 55 anos. Fatores como 
fumo e álcool podem acelerar o 
processo e, nos portadores da ta-
lassemia, ela pode ser um pouco 
mais precoce, caso o tratamento 
não seja feito corretamente.

O osso é uma estrutura dinâ-
mica, que naturalmente é renova-
da e reconstruída. A osteoporose 
ocorre quando o corpo deixa de 
realizar este processo. Então, se os 
ossos não se renovam como deve-
riam, ficam cada vez mais fracos e 
sujeitos a fraturas. As partes mais 
afetadas são o colo do fêmur, colu-
na, pelve e punho. 

Estar em dia com as consultas 
médicas é essencial, pois quanto 
antes constatar a doença, melhores 
serão os resultados no tratamento. 
Atualmente, o diagnóstico precoce 
é realizado pela densitometria ós-
sea, exame que mede a densidade 
mineral do osso.

Estar em dia com as consultas 
médicas é essencial, pois quanto 
antes constatar a doença, melhores 
serão os resultados no tratamento. 
Atualmente, o diagnóstico precoce 
é realizado pela densitometria ós-
sea, exame que mede a densidade 
mineral do osso.

“A osteoporose é apenas uma 
parte das doenças ósseas relacio-
nadas com a talassemia. Ainda 
na adolescência, por volta dos 16 
anos, fazemos um scan anual para 
prever possíveis fraturas. Existem 
casos de pacientes com 20 anos 
que já apresentam a doença, e den-
tre os motivos está a má formação 
óssea. Por isso é muito importante 
fazer o tratamento quelante desde 
cedo”, segundo a Dra. Ratina Chat-
terjee, do Institute for Woman’s 
Health, Inglaterra. 

Existem casos de 
pacientes com 20 anos 
que já apresentam a 
doença, e dentre os 
motivos está a má for-
mação óssea. Por isso é 
muito importante fazer 
o tratamento quelante 
desde cedo.”

Dra. Ratina Chatterjee
Institute for Woman’s Health, 

Inglaterra 

O estilo de vida também 
pode ser um fator importante para 
o surgimento – ou não – da osteo-
porose. “Ficar sentado na frente do 
computador o dia todo não ajuda. 
É necessário se movimentar, fazer 
exercícios como nadar, caminhar, 
andar de bicicleta”, comentou Dra. 
Ratina.   

 A dieta também não pode 
ser deixada de lado. Os alimentos 
lácteos, como leite e queijos, são 
ricos em cálcio. Vegetais de cor 
verde escura, peixes e frutas como 
a laranja e a maçã também contém 
este mineral. Receber vitamina D 
ao se expor ao sol também é fun-
damental para fortalecer os ossos.

“O tratamento é feito por 
meio de medicamentos, para esti-
mular a formação do tecido ósseo”, 
explicou a especialista. 

Dentre as opções estão hor-
mônios sexuais e bisfosfanatos. 
Tudo vai depender do quadro 
clínico do paciente e é o médico 
quem definirá qual será usada. 

Osteoporose na talassemia

Faça exercícios 
como nadar, 

caminhar, andar
de bicicleta
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Foi-se o tempo em que era 
baixa a expectativa de vida dos 
portadores da talassemia. Com to-
dos os tratamentos disponíveis, as 
necessidades mudaram e hoje eles 
podem fazer dezenas de planos fu-
turos, dentre eles o de realizar uma 
faculdade, ter filhos e construir 
uma importante carreira profissio-
nal.

Mas ter uma longa vida – a 
idade média já passa dos 50 anos 
- além de representar grande feli-
cidade para pacientes, familiares e 
especialistas, também passou a re-
tratar novidades na maneira como 
o tratamento é visto e aplicado. 

A osteoporose e a infertilida-
de, como já retratadas, são alguns 
dos problemas que podem surgir 
com o passar dos anos. Mas as 
complicações cardíacas são as que 
mais preocupam, segundo o Dr. 

Antonio Piga, diretor do Centro de 
Talassemia de Turim, Itália.

“A sobrecarga de ferro pode 
ser bastante prejudicial, em espe-
cial paras as pessoas mais velhas, 
pois ela torna altos os riscos car-
díacos. Aliás, mesmo nas pessoas 
sem a talassemia, este órgão tam-
bém pode ficar enfraquecido devi-
do à idade e maus hábitos, como o 
fumo e má alimentação.  Por isso 
o acompanhamento médico e o 
autocuidado são importantes em 
todas as fases da vida”, disse o Dr. 
Piga. 

Dentre os principais proble-
mas no coração em portadores 
com a talassemia estão a síndrome 
da falência cardíaca, hipertensão 
e edema pulmonar. Como sinto-
mas, estão sensação de tremores, 
dificuldade respiratória, desfaleci-
mento, dor abdominal e cansaço, 

mesmo ao fazer pequenos esforços.
“Trombose, quando há en-

tupimento dentro das veias, difi-
cultando a passagem do sangue, e 
complicações renais, como pedras 
na vesícula, que causam muitas 
dores, também podem ser comuns 
em portadores de talassemia mais 
velhos. Mas é importante entender 
que é o estilo de vida e os hábitos 
que vão propiciar o surgimento - 
ou não - deles”, explicou o médico.

Então, se você quer viver 
momentos inesquecíveis ao lado 
de quem tanto ama, com longe-
vidade, qualidade e alegria, nun-
ca esqueça que as transfusões de 
sangue e quelação do ferro estão 
na lista dos itens a serem seguidos. 
Combinado?

Muitos anos de vida

Terapia Gênica. Já ouviu falar?
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“Aqueles que amamos nunca morrem, apenas 
partem antes de nós.” Amado Nervo

Em agosto, perdemos uma pessoa mais do que especial.
Christhiane Celete lutou contra cada uma das complicações que 
apareceram em sua jornada, e inspirou a todos com sua força, 

doçura e alegria contagiantes.

A Abrasta só tem a agradecer pela dedicação e estamos certos 
de que a espiritualidade a recebeu com muito louvor.

Seguimos orando por você e por sua família.

LUTO

Imagens: Arquivo ABRASTA
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