
Coração: mesmo
pequenas quantidades de 
ferro podem causar
miopatia e falência
cardíaca

Pâncreas: a acumulação
de ferro leva ao aumento
dos depósitos de gordura, 
disfunção e diabetes

Gónadas: a 
acumulação de ferro
provoca atrasos no 
desenvolvimento e 
hipogonadismo

QUELAÇÃO ORAL DE FERRO EM DOENTE COM β-
TALASSÉMIA INTERMÉDIA: 9 ANOS DE TERAPÊUTICA
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INTRODUÇÃO
A β-Talassémia é uma hemoglobinopatia hereditária caracterizada por um defeito na síntese da cadeia
β da hemoglobina (Hb), com eritropoiese ineficaz e anemia hemolítica crónica. Na β-Talassémia
Intermédia, os doentes não necessitam de transfusão regular de concentrados eritrocitários (CE),
apesar de apresentarem anemia moderada. Nestes doentes verifica-se sobrecarga de ferro orgânico
(hemocromatose) secundária à hemólise crónica, podendo estar indicada a quelação de ferro, de
modo a prevenir lesão celular nos órgãos-alvo, nomeadamente fígado e coração.

CASO CLÍNICO

CONCLUSÕES

DEFERASIROX
• Administração: via oral
• Dose:: 7-20 mg/Kg/dia para

doentes não dependentes de
transfusão

• Eliminação: Fecal
• Efeitos Adversos:

distúrbios gastrointestinais e
hemorragia gastrointestinal,
aumento da creatinina sérica
e insuficiência renal, aumento
das enzimas hepáticas e
falência hepática

Fígado: níveis
elevados de ferro
induzem a 
formação de 
radicais livres que 
levam a deposição
de colagénio, 
fibrose e cirrose.

Doente com β-Talassémia intermédia, sob
quelação oral com deferasirox desde há 9
anos por sobrecarga de ferro secundária a
hemólise crónica, mantém bom controlo dos
níveis de ferritina sérica e sem evidência de
lesões dos órgãos-alvo. Ao longo deste
tempo, houve boa adesão e não foi registado
qualquer efeito adverso da terapêutica.
Pela ocorrência de TEP deverá manter
hipocoagulação oral crónica, com vigilância
estreita da anemia, pelo risco hemorrágico.

Doente do sexo masculino, 50 anos de idade,
natural da China, seguido em consulta de Imuno-
hemoterapia desde 2011, por β-Talassémia
Intermédia complicada de hemocromatose
secundária. Dos antecedentes pessoais, salienta-
se esplenectomia em 1997.
Em 2011, o doente apresentava doseamento de
ferritina de 3000 ng/mL e sobrecarga de ferro
hepático quantificada em 250mmol/g de tecido
(13,96g/g, normal até 2mg/g de tecido) pelo que
iniciou quelação oral de ferro com deferasirox
(DFX), na dose de 720mg/dia (14mg/Kg/dia).
Desde então, a dose foi sendo ajustada aos
níveis da ferritina sérica (que se tem mantido
estável nos últimos dois anos. Gráfico 1).
Actualmente, sob 360mg/dia (7mg/Kg/dia).
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Gráfico 1 - Variação dos valores de ferritina

Na evolução clínico-laboratorial, destaca-se:
• Mantém anemia microcítica hipocrómica

com Hb média de 8g/dL, sem necessidade
de suporte transfusional;

• Óptima adesão e tolerância à medicação
quelante;

• Nos últimos dois anos tem apresentado
valores de ferritina estáveis, entre 300 e
500 ng/mL;

• Funções hepática, renal e tiroideia sem
alterações;

• Ecocardiograma revela fracção de ejecção
preservada e ligeira dilatação da aurícula
esquerda;

• Tromboembolismo Pulmonar (TEP) em
Agosto-2020, sem factores de risco trombo-
embólico (TE) identificados, além da sua
doença hematológica, e sem antecedentes
familiares de TE. Actualmente está
aparentemente bem, sob hipocoagulação
com rivaroxabano”.
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