
  

RESUMO 

  Objetivo: Avaliar o perfil dos pacientes com doença falciforme atendidos na Unidade de 

Hematologia e Hemoterapia do Distrito Federal durante o período de janeiro de 2014 a janeiro de 

2015. Para que seja realizado um melhor desenvolvimento de estratégias de assistência a esses 

pacientes. Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, em que serão analisados os 

prontuários dos pacientes com doença falciforme em atendimento regular no ambulatório de 

Hematologia e hemoterapia do Hospital de Base do Distrito Federal, de janeiro de 2014 a janeiro de 

2015. Serão utilizados os prontuários como forma de resgatar a base de dados do ambulatório, onde 

constam todos os pacientes em atendimento clínico regular no período de um ano. Totalizando o 

atendimento de 90 pacientes, que serão analisados os seguintes dados: Sexo, Idade, Diagnóstico, 

Comorbidade, Aloimunização, Síndrome torácica Aguda, Priapismo, Crise Álgica e Acidente 

Vascular Encefálico. O progresso no acompanhamento e tratamento da doença falciforme nas 

últimas duas décadas tem melhorado a expectativa de vida e promovendo uma busca atual para a 

melhora da qualidade de vida. Qualidade de vida que implica crescimento e desenvolvimento 

adequado e para isso é necessário conhecer as peculiaridades próprias deste processo os pacientes 

portadores de doença falciforme. Após a coleta dos dados serão feitos gráficos para analisar a 

proporção de variáveis nas características desses pacientes. Assim sendo possível a implantação de 

novas politicas de atendimento que visam melhor o atendimento e o tratamento. Resultados: Dos 90 

pacientes atendidos na UHH, 51% (46) é do sexo feminino e 49% (44) do sexo masculino; 46% (41) 

estão na faixa dos 18 a 30 anos, 33% (30) na faixa dos 31 a 40 anos e 21% (19) acima de 41 anos; 

90% (81) apresentam o diagnostico de HbSS, 4% (5)  HbSC e 6% (4) HbS /beta-talassemia; 84 % 

(76) ocorre outras comorbidades, 9% (8)  Insuficiência Renal e 7% (6) Insuficiência Cardíaca; 70% 

(63) dos pacientes atendidos não foram aloimunizados e 30% (27) são aloimunizados; 91% (82) não 

tiveram nenhum relato e 9% (8) tiveram a síndrome relatada em seu prontuário; 46 pacientes do sexo 

masculino, 89% (41) dos pacientes não existem relatos e 11% (5) dos pacientes apresentam esse 

quadro recorrente; em relação ao índice de ocorrência de crise álgica dos 90 pacientes  atendidos53% 

(48) Sem relato, 29% (26) Baixa, 15% (13) Media e 3% (3) Alta; 50% (45) já tiveram AVE e 50% 

(45) não possuem relato em seu prontuário. Conclusão: Após a coleta de dados e apreciação dos 

dados coletados é possível concluir que o acompanhamento ambulatorial desses pacientes pela UHH 

tem ajudado para uma melhora na qualidade de vida dos mesmos e que a alta incidência dos 

procedimentos realizados nessa unidade tem mostrado efeitos positivos nos sintomas crônicos dos 

pacientes com Doença Falciforme. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Doença: 

A Doença Falciforme (DF) é uma doença 

hereditária com alta incidência no Brasil. Essa 

doença é causada por uma mutação no gene da 

globina beta da hemoglobina, dando origem a 

hemoglobina S (HbS) ao invés da hemoglobina 

A (HbA). Por se tratar de uma doença 

hereditária ela possui duas formas de 

apresentação, a forma heterozigota, onde ocorre 

a produção de HbA e HbS (AS) e a forma 

homozigota onde ocorre a produção só da HbS 

(SS)
(1) 

Particularmente DF engloba diferentes tipos 

de anomalias hereditárias das hemoglobinas, 

podendo a HbS esta presente em só um alelo, 

nos dois alelos ou ainda associadas a outras 

hemoglobinas variantes. A forma assintomática 

é caracterizada pela presença de somente um 

alelo de HbS AS (traço falcêmico). É 

denominada anemia falciforme a forma da 

doença que ocorre a presença da HbS nos 2 

alelos SS. E ainda existem as associações da 

HbS com outras hemoglobinas variantes como, 

hemoglobina C (HbC), hemoglobina D (HbD), 

beta-talassemia
(2)

. 

Excluindo o traço falcêmico, todas as outras 

formas da doença são sintomáticas, porém por 

tratar de diferentes hemoglobinas, é evidenciada 

uma grande variabilidade clinica, enquanto 

alguns pacientes são quase assintomáticos 

apresentando leves anemias, existem outros 

pacientes que apresentam quadros graves, com 

inúmeras complicações e diversas 

hospitalizações.  

(1) Coorientadora: Médica Hematologista da Secretaria de Estado e Saúde 

do Distrito Federal, Chefe da Unidade de Hematologia e Hemoterapia do 

HBDF.  Especialização em Hematologia e Hemoterapia pelo Hospital dos 

Servidores Rio de Janeiro. (2) Orientador: Biomédico  pela UNESP de 

Botucatu. Especializou-se em bioquímica de proteinas no IVIC, 

Venezuela. Doutorou-se em Ciências pela UNESP e fez pós-doutorado na 

Universidade de Cambridge, Inglaterra e na Universidade de Roma.. É 

fundador e diretor da Academia de Ciência e Tecnologia de São José do 

Rio Preto desde 2000. (3) Pesquisadora: Biomédica formada pela 

Universidade Católica de Brasília. Servidora da Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal. Trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em 

Hematologia é Banco de Sangue, turma de 2015 da Academia de Ciência 

e tecnologia de São José do Rio Preto. 

Mas de maneira generalizada as diferentes 

formas de doença falciforme, apresentam 

numerosas complicações que afetam todos os 

órgãos e sistema com bastante morbidade, 

episódios de dores osteoarticulares, dores 

abdominais, infecções, enfartes pulmonares, 

retardo no crescimento e maturação sexual e 

acidente vascular cerebral. Causando assim uma 

redução da capacidade de trabalho e expectativa 

de vida dos pacientes 
(3)

. 

A principal característica da doença 

falciforme esta na conformação da hemácia, que 

em situações normais são células ovais, 

côncavas e flexíveis. Tendo assim sua função 

fisiológica atendida. Porem a presença da HbS 

torna essas celular rígidas e em formato de 

foice, causando um encurtamento da vida média 

dessa hemácia e da função fisiológica
(1)

. 

Pacientes com doença falciforme apresentam 

hemólise crônica que é evidenciada por palidez, 

icterícia, elevação dos níveis de bilirrubina 

indireta, do urobilinogênio e do numero de 

reticulócitos
(4)

. 

Quando diagnosticadas precocemente e 

tratadas adequadamente com os meios 

disponíveis, no momento, e com a participação 

da família, a morbidade e mortalidade podem 

ser reduzidas expressivamente
 (5)

. 

 Epidemiologia no Brasil: 

A doença falciforme teve como origem o 

continente Africano. Sendo a imigração de 

escravos, a principal forma da entrada dessa 

população ás Américas. No Brasil, distribui-se 

por todo o país, tendo prevalência na população 

do nordeste por conta da maior descendência 

africana
 (2)

.  

Atualmente, no Brasil, nascem cerca de 

3.500 crianças por ano com Doença Falciforme 

ou 1/1.000 nascidos vivos e 200 mil portadores 

do traço falciforme. Dados apresentados pelo 

Ministério da Saúde em 2008 e coletados em 15 

estados: Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e 



São Paulo, indicam a incidência de nascidos 

vivos diagnosticados com DF (quadro 1)
(6)

. 

Quadro 1. Incidência de nascidos vivos 

diagnosticados com Doença Falciforme 

Estados Incidência de 

Doença Falciforme 

Bahia 1:650 

Rio de Janeiro 1:1.200 

Pernambuco, 

Maranhão, Minas 

Gerais e Goiás 

1:1.400 

Espirito Santo 1:1.800 

Rondônia 1:2.540 

Acre 1:3.480 

São Paulo 1:4.000 

Mato Grosso do Sul 1:8.360 

Rio Grande do Sul 1:11.000 

Santa Catarina e 

Paraná 

1:13.500 

 

 Epidemiologia no Distrito 

Federal: 

O Distrito Federal (DF) realiza em sua rede 

pública de saúde os exames em recém-nascidos 

desde 2004, os dados ainda não são conhecidos 

pelo Ministério da Saúde, por falta de 

informatização do sistema. Por esse motivo, o 

DF não recebe recursos como os outros 12 

estados que fazem o teste 
(7)

.  

Pela falta de modernização do sistema de 

informatica o DF é classificado pelo 

Ministério como Fase 1 do Programa Nacional 

de Triagem Neonatal, voltado para a detecção 

de doenças congênitas. Estados nessa etapa 

identificam somente a fenilcetonúria e o 

hipotiroidismo congênito. A Fase 2 inclui 

doenças hemoglobinopatias e, a fase 3, fibroses 

císticas. Dessa forma enquanto o DF não atinge 

a fase 2, a própria Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal utiliza o recurso do estado para 

realização do exame 
(8)

. 

 Diagnóstico: 

O diagnóstico de DF está definido e 

regulamentado pelo SUS, por meio da Portaria 

do Programa Nacional de Triagem Neonatal 

MS/GM nº 2.048, de 3 de setembro de 2009, 

nos artigos 322, 323 e 324. O exame é público e 

gratuito nas unidades de saúde mais próximas 

da moradia da criança recém-nascida e deve ser 

realizado na primeira semana de vida. O 

diagnóstico da DF é complexo e devem ser 

levados em consideração os dados clínicos e a 

herança genética. Alguns fatores como idade da 

criança na ocasião da coleta, tempo de 

estocagem e condições de armazenamento da 

amostra (desnaturação da hemoglobina), devem 

ser observados para não acarretar em resultados 

falsos negativos 
(9)

. 

O diagnóstico laboratorial da doença 

falciforme é baseado na detecção da 

hemoglobina S. Atualmente, o método utilizado 

é a focalização isoelétrica (IEF) e a 

cromatografia líquida de alta resolução (HPLC). 

Essas técnicas podem ser utilizadas de forma 

conjunta ou isoladas para a triagem inicial, pois 

constituem métodos de elevada precisão, 

devendo todo resultado positivo ser repetido em 

mesma amostra para confirmação. Esses testes 

utilizam amostras coletadas de sangue fresco de 

cordão umbilical ou amostras de sangue seco 

em papel-filtro, coletadas do calcanhar do 

recém-nascido 
(10)

.  

Apesar da existência do teste na rede 

pública, existem pacientes que não foram 

submetidos à triagem neonatal, então utilizasse 

para o diagnóstico diferencial entre as diferentes 

formas de doença falciforme, além dos sinais e 

sintomas clínicos, os seguintes exames: 

• Eletroforese em pH alcalino em acetato de 

celulose; 

• Eletroforese em pH ácido em ágar citrato ou 

gel de agarose; 

• IEF; 

• HPLC (kit beta tal); 

• Pesquisa de drepanócitos e/ou teste de 

solubilidade; 

• Dosagem da hemoglobina fetal pela técnica de 

desnaturação alcalina ou por HPLC (kit beta 

tal); 

• Dosagem de hemoglobina A2 por 

microcromatografia em coluna ou por HPLC 

(kit beta tal); 



• Hemograma completo (hematoscopia, VCM) e 

reticulócitos; 

• Estudo do sangue dos pais (estudo familiar). 

Dessa forma sendo possível a indicação do 

paciente ao devido tratamento, que terá caráter 

crônico 
(10)

. 

 Tratamento: 

Por conta da grande variabilidade da 

doença falciforme, não é possível definir um 

único padrão de tratamento. Sendo o mais 

utilizado as medidas gerais e preventivas no 

sentido de diminuir as consequências da anemia 

crônica, crises de falcização e susceptibilidade 

às infecções destes pacientes 
(2)

. 

As medidas adotadas incluem boa nutrição, 

profilaxia a infecções, manutenção de boa 

hidratação e a restrição a condições climáticas 

adversas. Além disso, o acompanhamento 

ambulatorial 2 a 4 vezes ao ano e educação da 

família e paciente sobre a doença são auxiliares 

na obtenção de bem-estar social e mental 
(3)

.  

A boa orientação desses pacientes e de seus 

acompanhantes é bastante importante para o 

trabalho em conjunto a assistência ao paciente, 

de maneira que eles devem procurar tratamento 

médico sempre que ocorrer febre persistente 

acima de 38,3ºC; dor torácica e dispnéia; dor 

abdominal, náuseas e vômito; cefaleia 

persistente, letargia ou alteração de 

comportamento; aumento súbito do volume do 

baço e priapismo 
(2)

. 

Uma das Terapias bastante utilizadas nesses 

pacientes em vida adulta e a Terapia 

transfusional. As transfusões devem ser 

realizadas com hemácias fenotipadas e filtradas 

para a redução de leucócitos. Especificamente 

para a doença falciforme, as indicações de 

transfusão incluem ainda a melhora nas 

propriedades funcionais do sangue, diminuindo 

a proporção de hemácias com HbS. Vários 

estudos demonstram que quando a proporção de 

células contendo HbS excede 30% a 40%, a 

resistência ao fluxo aumenta bastante. Por outro 

lado, o aumento do hematócrito leva ao 

aumento da viscosidade sanguínea. Assim, 

transfusões simples podem promovendo o 

aumento da viscosidade e oclusão vascular, 

impedindo o aumento da liberação do oxigênio 

para os tecidos. Portanto, em várias situações 

pode ser necessária exsanguíneo transfusão 
(9)

. 

A principal indicação para regime de 

Exsanguíneo Transfusão é a prevenção de 

recorrência de acidente cérebro vascular (AVE). 

Esse procedimento é caracterizado pela retirada 

de um volume de sangue do paciente e logo 

depois de realizado a transfusão de hemácias 
(9)

.   

 Atendimento na Unidade de 

Hematologia e Hemoterapia: 

O atendimento desses pacientes na rede 

pública de saúde do Distrito Federal é 

estabelecido pelo Regimento Interno da 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal, aprovado pelo Decreto nº 34.213, de 14 

de março de 2013, publicado no DODF nº 54, 

de 15 de março de 2013. 

Depois de diagnosticado com DF os pacientes 

menores de 18 anos são encaminhados ao 

Hospital da Criança de Brasília (HCB), lá eles 

receberam todo o atendimento ambulatorial que 

necessitam, após a maioridade esses pacientes 

são transferidos à Unidade de Hematologia e 

Hemoterapia-UHH do HRAN, HRC, HRT, 

HRG ou HRS, de acordo com o local de 

residência do paciente. Em casos de maior 

complexidade esses pacientes são encaminhados 

para os seguintes hospitais HMIB e HBDF. Em 

situações de emergência o paciente de qualquer 

idade deve ser encaminhado de preferência ao 

HBDF 
(11)

. 

A Unidade de Hematologia e 

Hemoterapia (UHH) devera oferecer a esses 

pacientes todo tipo de procedimento, desde 

acompanhamento básico a procedimentos de 

alta complexidade. Na UHH os pacientes tem 

acompanhamento com Médicos especialistas 

(Hematologistas), que iriam definir as formas de 

tratamento e monitoramento da doença 
(9)

. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo retrospectivo, 

descritivo, em que serão analisados os 

prontuários dos pacientes com doença 

falciforme em atendimento regular no 

ambulatório de Hematologia e hemoterapia do 



Hospital de Base do Distrito Federal, de janeiro 

de 2014 a janeiro de 2015. 

Serão utilizados os prontuários como 

forma de resgatar a base de dados do 

ambulatório, onde constam todos os pacientes 

em atendimento clínico regular no período de 

um ano. Totalizando o atendimento de 90 

pacientes, que serão analisados os seguintes 

dados: Sexo, Idade, Diagnóstico, Comorbidade, 

Aloimunização, Síndrome torácica Aguda, 

Priapismo, Crise Álgica e Acidente Vascular 

Encefálico. O progresso no acompanhamento e 

tratamento da doença falciforme nas últimas 

duas décadas tem melhorado a expectativa de 

vida e promovendo uma busca atual para a 

melhora da qualidade de vida. Qualidade de 

vida que implica crescimento e 

desenvolvimento adequado e para isso é 

necessário conhecer as peculiaridades próprias 

deste processo os pacientes portadores de 

doença falciforme. 

Após a coleta dos dados serão feitos 

gráficos para analisar a proporção de variáveis 

nas características desses pacientes. Assim 

sendo possível a implantação de novas politicas 

de atendimento que visam melhor o 

atendimento e o tratamento. 

A coleta de dados foi realizada no 

período de 20 de Setembro a 25 de Outubro de 

2015, após a aprovação do Comitê de Ética 

CEP/FEPECS/SES/DF parecer numero 

1.226.484.  

RESULTADOS 

 Sexo; 

Com relação ao sexo, pacientes do sexo 

masculino devem ter um tratamento de 

prevenção para a diminuição de crises de 

Priapismo
 (12)

. E as pacientes do sexo feminino 

devem ser orientadas em relação a métodos 

anticoncepcionais e os risco de uma gestação
 (2)

. 

Dessa forma esse dado é de suma 

importância para saber se nessa UHH são 

atendidos mais pacientes do sexo feminino ou 

masculino. Com base nos prontuários em um 

total de 90 pacientes 51% (46) é do sexo 

feminino e 49% (44) do sexo masculino. 

 

 Idade; 

Se não tratada, 50% dos pacientes não 

atingem os 18 anos de idade e alguns podem 

ficar com graves sequelas. Após a implantação 

dos programas de diagnóstico neonatal, 

educação e atenção integral ao paciente, a 

criança com a doença passou a apresentar 85% 

de chance de sobrevida aos 20 anos. 

Estudos mostram que a expectativa de vida 

de pacientes com DF é de 42 anos para homens 

e 48 anos para mulheres com hemoglobina SS. 

Para pacientes com a Hemoglobina SC e outras 

variantes de Hb, a expectativa de vida é de 60 e 

68 anos, para homem e mulher respectivamente
 

(10)
. 

Os pacientes foram agrupados em três 

grupos: 18 a 30, 31 a 40 e acima de 41 anos. 

Onde dos 90 pacientes atendidos 46% (41) estão 

na faixa dos 18 a 30 anos, 33% (30) na faixa dos 

31 a 40 anos e 21% (19) acima de 41 anos.  

 

  Diagnóstico; 

A doença falciforme possui algumas 

variantes não sendo causada apenas pela forma 

da doença que ocorre nesses homozigotos SS 

denominada Anemia falciforme e no caso de 

paciente com heterozigose são denominados 

somente portadores e não manifestam a clinica 

da doença. Além disso, o gene da hemoglobina 

S coexistir com outras anormalidades 



hereditárias das hemoglobinas, como 

hemoglobina C, hemoglobina D, beta-

talassemia, entre outros, gerando combinações 

que também são sintomáticas, denominadas, 

respectivamente, hemoglobinopatia SC, 

hemoblobinopatia SD, S/beta-talassemia 
(6)

. 

Uma das características dessas doenças é 

diferença entre a intensidade dos sintomas, 

enquanto alguns pacientes têm um quadro de 

grande gravidade e estão sujeitos a inúmeras 

complicações e frequentes hospitalizações, 

outros apresentam uma evolução mais leve, em 

alguns casos quase assintomáticos 
(6)

.  

Os pacientes foram identificados a partir 

das hemoglobinas que possuem, HbSS, HbSC e 

HbS /beta-talassemia. Onde em um total de 90 

pacientes, 90% (81) apresentam o diagnostico 

de HbSS, 4% (5)  HbSC e 6% (4) HbS /beta-

talassemia. 

 

 Comorbidade; 

Por ser uma doença crônica a DF altera 

toda a funcionalidade do corpo do pacientes, 

podendo causar outras complicações. Por conta 

da diminuição da capacidade de transporte de 

oxigênio pela hemácia e diminuição da 

quantidade de hemoglobina, a DF causa um 

aumento acentuado do débito cardíaco e 

acarretando estados de (IC). Outra Comorbidade 

bastante evidenciada nesses pacientes é a 

insuficiência renal (IR). Isso ocorre devido à 

desidratação e hipovolemia, que são quadros 

comuns na DF 
(3)

.  

A insuficiência cardíaca e a insuficiência 

renal são definidas com as principais e mais 

graves comorbidade, sendo que existem outras 

complicações menos frequentes. Na população 

estudada de 90 pacientes a prevalência de 84 % 

(76) ocorre outras comorbidades, 9% (8) 

Insuficiência Renal e 7% (6) Insuficiência 

Cardíaca.  

 

  Aloimunização; 

A aloimunização é o desenvolvimento de 

anticorpos pelo paciente, decorrente da 

exposição a antígenos eritrocitários estranhos. A 

prevalência de aloimunização na doença 

falciforme é aproximadamente 20% e varia com 

a idade, porém este número pode estar 

subestimado, pois cerca de 40% dos anticorpos 

identificados não persistem por mais de um ano. 

Dentre os aloanticorpos identificados, mais de 

80% pertencem ao grupo Rh, Kell e Kidd. 

Assim, recomenda-se a prática de transfundir 

concentrado de hemácias fenotipados para 

outros antígenos eritrocitários, além do grupo 

ABO e Rh, não somente pelo fato de prevenir 

aloimunização, mas também pelo benefício e 

estabilização do quadro clínico do paciente 
(14)

. 

A Aloimunização dificulta a realização de 

uma transfusão com maior compatibilidade e 

segurança, sendo assim dos 90 pacientes 

atendidos, 70% (63) dos pacientes atendidos não 

foram aloimunizados e 30% (27) são 

aloimunizados. 

 

 Síndrome torácica Aguda; 

Ocupando a segunda causa de 

hospitalização na doença falciforme, a síndrome 

torácica aguda caracteriza-se por dor torácica, 

tosse, febre, dispneia e infiltrado pulmonar 



recente 
(3)

. Para uma prevenção de novas 

hospitalizações, é importante o planejamento de 

ações que preveniam esse quadro. Identificando 

quantos pacientes já apresentaram essa 

síndrome. Na UHH dos 90 pacientes atendidos 

91% (82) não tiveram nenhum relato e 9% (8) 

tiveram a síndrome relatada em seu prontuário. 

 

 Priapismo; 

O priapismo pode ser definido como uma 

falha na detumescência do pênis acompanhada 

de dor que acomete cerca de 7% dos pacientes 

masculinos com anemia falciforme. A falha na 

detumescência pode ser devida a numerosos 

fatores, tais como: vaso oclusão no fluxo de 

saída do sangue, liberação excessiva de 

neurotransmissores, prolongado relaxamento do 

músculo liso ou ainda uma combinação destes 

episódios. O diagnóstico é feito através da 

história clínica, exame físico, dados 

laboratoriais e testes radiológicos específicos. 

Vários sinais e sintomas podem estar 

associados, tais como: disúria, crises de dor 

generalizada, febre e sepse 
(7)

.  

Na UHH são atendidos 46 pacientes do 

sexo masculino, 89% (41) dos pacientes não 

existem relatos e 11% (5) dos pacientes 

apresentam esse quadro recorrente.  

 

 Crise Álgica; 

A oclusão de microcirculação pelas células 

falciformes causam crises dolorosas, 

provocando danos nos tecidos e dor. Geralmente 

são de início agudo, durando em torno de 3 a 5 

dias, sendo que infecções, febre, hipóxia, 

desidratação e exposição ao frio, níveis mais 

elevados de Hb, são fatores que podem 

desencadear as crises álgicas. A dor atinge mais 

frequentemente os ossos e articulações, podendo 

atingir também o tórax, o abdômen e a região 

dorsal 
(3)

.  

A crise álgica é comum em pacientes com 

DF, porem um bom tratamento deve ser capaz 

de diminuir a frequência da crise, assim sendo 

será analisado no período de um ano qual a 

frequência das crises dos pacientes. Esses dados 

serão enquadrados entre três grupos: baixa (1 a 

5). Media (6 a 10) e alta (acima de 10). Os 

resultados encontrados foram em um total de 90 

pacientes: 53% (48) Sem relato, 29% (26) 

Baixa, 15% (13) Media e 3% (3) Alta. 

 

 Acidente Vascular Encefálico; 

O acidente vascular encefálico (AVE) 

ocorre devido à falcização nas artérias 

intracranianas de fino calibre. Caracterizam-se 

por déficit neurológico focal, convulsões, afasia, 

e por vezes cefaleia intensa de início súbito, 

sendo a hemiplegia é a apresentação clínica 

mais frequente. Transfusões crônicas reduzem 

em até 90% a recorrência destes episódios 
(7)

. 

Pacientes que já tiveram um AVE precisam 

de atendimento diferenciado por normalmente 

apresentarem algum comprometimento motor 

ou cognitivo, além de serem pacientes que 

possuem uma maior frequência de procedimento 

na UHH. Dos 90 pacientes atendidos 50% (45) 

já tiveram AVE e 50% (45) não possuem relato 

em seu prontuário.  



 

 DISCUSSÃO 

Na Unidade de Hematologia e 

Hemoterapia do Hospital de Base são atendidos 

os pacientes com Doença Falciforme que após a 

maioridade são encaminhados para as UHH 

mais próximas de suas residências. Porém os 

pacientes que já apresentaram AVE no passado 

ou tem alguma situação que agrave seu estado 

de saúde, por questões legais são encaminhados 

para o Hospital de Base, onde existem 

hematologistas de plantão e um 

acompanhamento ambulatorial destinado para 

esses pacientes. Sendo assim 50% (45) dos 

pacientes atendidos na UHH já tiveram AVE. 

Na UHH do HBDF foram atendidos no 

período de janeiro de 2014 a janeiro de 2015, 90 

pacientes, onde 51% (46) são do sexo feminino 

e 49% (44) do sexo masculino, em relação ao 

sexo esses pacientes são bastante mesclados, 

sendo importante o acompanhamento das 

pacientes do sexo feminino, porem o foco 

principal deve ser orientado para os pacientes 

masculinos que possuem uma maturação sexual 

comprometida e também podem apresentar 

crises de priapismo que requer um maior 

acompanhamento ambulatorial.  

Outra situação que agrava o 

atendimento desses pacientes é o fato de 90% 

(81) apresentarem o diagnostico de HbSS,  ou 

seja possuem o quadro de Anemia falciforme 

onde estudos mostram que a expectativa de vida 

de pacientes com Anemia falciforme é de 42 

anos para homens e 48 anos para mulheres e 

como 21% (19) dos pacientes estão acima de 41 

anos é possível afirmar que o tratamento 

continuo desses pacientes ambulatorialmente 

tem aumentado sua expectativa de vida. 

Uma das formas de tratamento desses 

pacientes é a reposição de sangue através das 

transfusões. Para que se tenha um maior 

aproveitamento dessas transfusões o paciente 

logo que possível é fenotipado, assim sempre 

que possível a bolsa de sangue devera ser 

compatível 100% com o paciente, evitando 

assim a formação de anticorpos que podem 

prejudicar o tratamento futuro desse paciente. A 

UHH apresenta um baixo índice de 

aloimunização de 30% (27) evidenciando que 

são realizadas transfusões com fenótipos 

compatíveis. 

Outro procedimento ambulatorial 

bastante recorrente na UHH é a troca sanguínea 

que é a retirada de um volume de sangue do 

paciente é logo em seguida a transfusão de um 

sangue compatível. Esse procedimento tem 

como finalidade diminuir viscosidade do sangue 

e a quantidade de hemoglobina S (HbS)  na 

corrente sanguínea. Essa diminuição de 

viscosidade e HbS acarreta em um diminuição 

de síndrome torácica aguda, priapismo, crise 

álgica e AVE. Assim sendo nesse período 

estudado 91% (82)dos pacientes não tiveram 

nenhum relato de síndrome torácica, dos 46 

pacientes do sexo masculino 89% (41) dos 

pacientes não tiveram priapismo, e a frequência 

das crises álgicas dos pacientes tiveram com 

resultado, 53% (48) Sem relato, 29% (26) 

Baixa, 15% (13) Media e 3% (3) Alta.  

Após a coleta de dados e apreciação 

dos dados coletados é possível concluir que o 

acompanhamento ambulatorial desses pacientes 

pela UHH tem ajudado para uma melhora na 

qualidade de vida dos mesmos e que a alta 

incidência dos procedimentos realizados nessa 

unidade tem mostrado efeitos positivos nos 

sintomas crônicos dos pacientes com Doença 

Falciforme. 
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