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RESUMO 

São abordados três aspectos da atenção à doença falciforme (DF): 

1. Triagem Neonatal. Avaliou-se a eficácia dos primeiros 10 anos do Programa de Triagem 

Neonatal para hemoglobinopatias na identificação e tratamento das crianças com doença 

falciforme. Amostras de sangue de 1.217.833 recém-nascidos foram analisadas por 

cromatografia líquida de alta resolução. Os dados mostraram que 4,9% dos recém-nascidos 

foram heterozigotos para alguma variante de hemoglobina, 0,1% eram homozigotos ou 

duplamente heterozigotos para a hemoglobina anormal e 95% tinham hemoglobina normal. 

Todos os 912 recém-nascidos com DF foram encaminhados para o HEMORIO. Trinta e 

quatro (3,7%) faleceram devido à septicemia, síndrome torácica aguda ou sequestro esplênico; 

quatro, de causas desconhecidas. Este estudo mostrou que o diagnóstico e tratamento precoces 

dos recém-nascidos foram associados com melhora da sobrevida.  

2. Uso da Hidroxicarbamida. Embora exista evidência de que a hidroxicarbamida reduza a 

mortalidade entre os adultos com DF, não havia relatos sobre o efeito da HU na mortalidade 

entre crianças. Nosso programa foi estabelecido para tratar pacientes com idades entre 3-18 

anos que preenchessem os critérios de gravidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os 

dados de mortalidade e efeitos clínicos/laboratoriais da HU foram coletados 

retrospectivamente nos primeiros 9 anos do programa. A mortalidade entre os que receberam 

hidroxicarbamida foi comparada com a das crianças não tratadas. Entre os 1760 pacientes, 

267 receberam hidroxicarbamida numa dose média de 20,8 mg/kg/d (10-32 mg) por 2 anos 

em média (0,1-6,5). A sobrevida nas crianças tratadas foi significativamente maior do que nas 

não tratadas (99,5% vs. 94,5%, P=0,01). A terapia com HU foi associada com aumentos da 

concentração de hemoglobina, da hemoglobina fetal, do volume corpuscular médio e com 

reduções do número de plaquetas, reticulócitos e neutrófilos. Foram observados 

significativamente menos atendimentos de emergência além de diminuição no número e 

duração das internações entre os indivíduos tratados com HU. A terapia com HU resultou em 

melhora do curso clínico e diminuição da mortalidade entre as crianças com doença 

falciforme. 

3. Hipertensão pulmonar. Foi realizado um estudo de coorte prospectivo com 125 pacientes 

com anemia falciforme entre as idades de 16 a 60 anos que foram acompanhados por 15 

meses. Dados demográficos, clínicos e de exames complementares foram analisados. 

Velocidades de regurgitação tricúspide (TRJV) <2,5 m/s foram consideradas normais; TRJV 

≥2,5 e ≤3,0, moderadamente elevadas; e >3,0 m/s, substancialmente elevadas. Pacientes com 

TRJV anormal eram significativamente mais velhos e mais anêmicos, tinham níveis de 

desidrogenase lática (LDH) e contagem de reticulócitos significativamente maiores e menor 

taxa de sobrevida. No modelo multivariado, a idade, com ponto de corte de trinta e dois anos, 

foi a covariável que mais influenciou o resultado da TRJV. A sobrevida para pacientes com 

creatinina (Cr) >1,0 mg/dl foi menor do que aquela no grupo com Cr ≤1 mg/dl e TRJV 

normal. Dez pacientes morreram durante o acompanhamento, 7 dos quais com TRJV >2,5 

m/s. A síndrome torácica aguda foi a causa mais comum de morte seguida de septicemia. Este 

estudo mostra que pacientes HbSS com idade >32 anos, LDH alta, TRJV elevada, anemia 

mais grave e Cr >1 mg/dl têm prognóstico reservado e podem estar em risco de desenvolver 

hipertensão pulmonar devendo ser submetidos a cateterismo direito. 

 

Palavras Chave: Doença falciforme, anemia falciforme, triagem neonatal, hidroxicarbamida, 

hidroxiureia, mortalidade, hipertensão pulmonar. 
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ABSTRACT 

Three aspects of sickle cell disease (SCD) were addressed:  

1. Newborn Screening. The effectiveness of the first 10 years of the Newborn Screening 

Program for hemoglobinopathies in identifying and managing infants with sickle cell disease 

was evaluated. Blood samples from 1,217,833 neonates were analyzed by High Performance 

Liquid Chromatography. Data showed that 4.9% of the newborns were heterozygous for 

hemoglobin variant, 0.1% homozygous or doubly heterozygous for abnormal hemoglobins, 

and 95.0% had normal hemoglobin. All the 912 newborns with SCD were referred to 

HEMORIO. Thirty-four (3.7%) died of sepsis, acute chest syndrome or splenic sequestration; 

four of unknown causes. This 10-year study showed that early diagnosis and treatment of 

newborns was associated with improved survival of children with SCD.  

2. Use of Hydroxycarbamide. Although evidence is accumulating that HU decreases 

mortality among adults with sickle cell disease, there were no published data regarding the 

effect of HU on mortality among children. Our Program was established to treat children aged 

3–18 years if they met disease severity criteria according to the Ministry of Health. Mortality 

data and clinical/laboratorial effects of hydroxycarbamide were retrospectively collected for 

the first 9 years of the Program. Mortality among those receiving HU was compared to that of 

untreated children. Among 1760 subjects, 267 received HU at a median dose of 20.8 mg/kg/d 

(range 10–32) for a median of 2 years (range 0.1–6.5). Survival among HU-treated children 

was significantly greater than that among untreated ones (99.5% vs. 94.5%, P = 0.01). HU 

therapy was significantly associated with increases in haemoglobin concentration, fetal 

haemoglobin, mean corpuscular volume, and reduction in platelet counts, reticulocytes and 

neutrophils. Significantly fewer hospitalizations and emergency room visits, and shorter 

admissions were observed among HU-treated subjects.HU therapy reduced disease severity 

and was associated with decreased mortality among children with SCD.  

3. Pulmonary Hypertension. We conducted a prospective cohort study of 125 patients with 

sickle cell anemia (HbSS) between the ages of 16 to 60 years. Enrolled patients were 

followed-up prospectively for 15 months. Demographic, clinical, and laboratory data were 

obtained. A tricuspid regurgitant jet velocity (TRJV) <2.5 m/sec was considered normal, 

TRJV ≥2.5 and ≤3.0 was considered mild-moderate and >3.0 m/sec, severe. Patients with 

abnormal TRJV were significantly older and more anemic, had significantly higher lactate 

dehydrogenase (LDH) levels, reticulocyte count and incidence of death. In the logistic 

multivariate model, age was the covariate that most influenced the outcome of normal or 

abnormal TRJV with a cutoff of thirty-two years. The survival rate for the group of patients 

with creatinine (Cr) >1.0 mg/dL was lower than the group with Cr ≤1 mg/dL and normal 

TRJV. Ten patients died during the follow-up of whom 7 had TRJV >2.5 m/sec. Acute chest 

syndrome was the most common cause of death followed by sepsis. This study shows that 

patients with HbSS older than thirty-two years with high LDH, elevated TRJV, more severe 

anemia and Cr >1 mg/dl have poor prognosis, may be at risk of having pulmonary 

hypertension and should undergo right heart catheterism. 

 

Keywords: Sickle cell disease, sickle cell anemia, newborn screening, mortality, 

hydroxycarbamide, hydroxyurea, pulmonary hypertension. 
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1.  REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 CONCEITO  

O termo doença falciforme (DF) engloba um grupo de anemias hemolíticas 

hereditárias que têm em comum a presença de hemoglobina S dentro da hemácia. A doença 

pode se apresentar de diversas formas: homozigótica (HbSS), também chamada anemia 

falciforme; em combinação com outra hemoglobina variante (hemoglobinopatia SC, HbSC ou 

hemoglobinopatia SD, HbSD); e, ainda, em associação à talassemia (HbSβ-talassemia, Sβtal). 

Nesta última, a alteração qualitativa (presença da HbS) está associada a outra, quantitativa, na 

síntese da cadeia de β globina. A gravidade clínica desta condição depende da quantidade de 

hemoglobina A presente, sendo nominado β
0 

o fenótipo mais grave, no qual a produção de 

HbA é insignificante, com comportamento clínico semelhante ao do paciente SS. 

A heterozigose da hemoglobina S com a hemoglobina A constitui o traço falcêmico 

(AS), onde o portador apresenta fenótipo semelhante ao do indivíduo normal e não pertence 

ao grupo de indivíduos com DF. 

A DF representa a enfermidade monogênica mais prevalente no mundo. A 

Organização Mundial da Saúde sinaliza, em algumas regiões do mundo, para o surgimento de 

um caso novo da doença para cada 700 nascidos vivos
147

. 

A primeira descrição mundialmente aceita da doença foi publicada em 1910 e 

apresentava um paciente com quadro clínico diverso de qualquer doença conhecida à época. 

Além de anemia grave e icterícia, a hematoscopia do sangue periférico revelava hemácias em 

forma de foice, poiquilocitose e a presença de eritroblastos
55

. Entretanto, o maior avanço na 

historia da enfermidade foi o resultado do trabalho de Linus Pauling, quando, pela primeira 

vez, foi demonstrado que a hemoglobina (Hb) de um paciente com anemia falciforme 

apresentava mobilidade eletroforética distinta à da Hb de um indivíduo normal. Em 

decorrência do aspecto da hemácia à hematoscopia, em forma de foice (do inglês, sickle), a 

Hb foi batizada como hemoglobina S e a Hb contida nas hemácias de indivíduos normais de 

hemoglobina A 
100

. 

A mutação genética, responsável pela formação da hemoglobina S, ocorreu na 

África, há milhões de anos e resultou da troca do ácido glutâmico por valina na posição 6 da 

cadeia da β-globina (GAG para GTG no códon 6). Essa mudança resulta no aparecimento 
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da hemoglobina S que tem a propriedade de, quando desoxigenada, formar polímeros. Dentro 

dos vasos sanguíneos, esses polímeros podem causar oclusão vascular (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na doença SS, os pais são portadores assintomáticos de um único gene mutante 

(traço falcêmico - AS), transmitindo o gene alterado para a criança que recebe o gene S em 

dose dupla (Figura 2). Esta é uma herança mendeliana clássica e, a cada gestação, a 

possibilidade de um casal AS ter filhos com hemoglobina normal é de 25% (AA). Cinquenta 

por cento dos filhos serão portadores assintomáticos de um único gene mutante (AS) e 25% 

serão homozigotos para o gene S (SS)  

 

 

Figura 1. Efeito da desoxigenação sobre as cadeias de hemoglobina S, 

formando polímeros insolúveis. Retirada da referência 79. 

 O2 
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A doença pode surgir também quando um ou dos pais é doente (SS, SD, SC ou S) e 

o outro é portador assintomático do traço ou ainda quando ambos, pai e mãe, apresentam a 

doença. No primeiro caso, há 50% de chance de nascimento de indivíduo com a doença e, no 

segundo exemplo, esta chance é de 100%. 

A partir da análise do DNA (do inglês, ácido desoxirribonucleico) com 

endonucleases de restrição foi demonstrado que o gene variante da hemoglobina S estava 

presente em quatro diferentes arranjos polimórficos no cromossomo 11 (haplótipos), 

levantando a possibilidade de a mutação ter ocorrido em diferentes regiões do mundo
97

. Essas 

áreas estão demarcadas na Figura 3, sendo todas áreas malarígenas. Estudos demostraram que 

o sistema fagocitário de indivíduos com traço falciforme retira da circulação a célula 

parasitada por malária de forma mais eficaz devido a sua retirada da circulação mais 

precocemente. Desta forma, o afoiçamento da hemácia AS parasitada pelo plasmódium, 

contribui para a redução da parasitemia, o que pode ter auxiliado na seleção natural da 

mutação 
81,129

.  

  

Figura 2. Transmissão genética na doença falciforme. 

Retirada da referência 79. 
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A DF está presente em todo o mundo, notadamente nos países em que existe a 

contribuição do africano na formação étnica da população. Na Europa, encontra-se limitada à 

comunidade africana das antigas colônias, sendo encontrada ainda em algumas regiões da 

Itália, onde é oriunda de correntes migratórias da região de Benin, na África. Sua prevalência 

é estimada prospectivamente pelos resultados de programas de triagem neonatal
101,108

.
 
Devido 

à miscigenação, no Brasil a prevalência é fortemente relacionada ao percentual de 

afrodescendentes em cada região e varia de um caso novo para cada 500 nascidos vivos 

(Bahia) até um caso novo para cada 8.000 nascidos vivos (Rio Grande do Sul). Os estados do 

Rio de Janeiro e Minas Gerais apresentam números intermediários com 1 caso novo para 

aproximadamente 1.200 nascimentos
74,75,76

. 

 

 

 

 

Figura 3. Origem e disseminação do gene da doença falciforme. 

Retirada da referência 79. 
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1.2 FISIOPATOLOGIA  

A fisiopatologia da DF pode ser explicada através de dois mecanismos: o primeiro 

corresponde ao grupo de alterações metabólicas intracelulares que a mudança de um único 

aminoácido é capaz de estabelecer e o segundo é a interação da hemácia que contém a 

hemoglobina S com outras células sanguíneas e também com a microcirculação.  

Pela análise da dosagem da concentração de hemoglobina globular média, na qual 

32g/dl a 34g/dl de Hb estão acondicionadas dentro da hemácia, conclui-se que é necessário 

que essa proteína seja extremamente solúvel para evitar sua precipitação dentro da célula. Isto 

é verdadeiro para hemácias que contenham somente hemoglobina A. Ocorre que a 

hemoglobina S quando desoxigenada sofre interações hidrofóbicas, o que compromete a 

solubilidade e leva à formação de um polímero de moléculas de hemoglobina. 

Quando uma quantidade determinada de hemoglobina S se polimeriza o resultado 

final é o dano celular irreversível, o afoiçamento das hemácias e o aparecimento dos sinais e 

sintomas da doença. Quanto maior o período em que a hemácia permanece desoxigenada 

maior é a possibilidade de polimerização no seu interior. Esse fenômeno sofre ainda a 

influência de moléculas de adesão celular da hemácia com o endotélio, que se encontram 

aumentadas na DF. 

O ponto de partida para o fenômeno de afoiçamento ocorre quando a hemoglobina S, 

submetida à baixa concentração de oxigênio, inicia um processo em que o tetrâmero α2β2 

polimeriza. Esse polímero insolúvel se organiza em 14 cadeias helicoidais que coalescem 

formando cristais, alterando a distribuição de eletrólitos intracelulares e modificando a célula, 

que adquire formatos alongados, perdendo sua deformabilidade
52

. Essas alterações 

morfológicas são reversíveis num primeiro momento, porém, com a progressão do fenômeno, 

acabam por produzir células com densidade e deformabilidade diferentes até que se tornem 

irreversivelmente deformadas. Nesse ponto, já podem ser observadas modificações na 

membrana, causadas principalmente por perda de potássio com desidratação progressiva que 

culminam com alterações no citoesqueleto causadas pela geração de superóxidos 

intracelulares e formação de novos polímeros. Adicionalmente, algumas hemácias sofrem lise 

intravascular promovendo a liberação de Hb livre que, na circulação, tem a capacidade de 

inibir a formação de óxido nítrico, potente agente vasodilatador endógeno. Dessa forma, a 

hemólise intravascular participa também do mecanismo de vasoclusão. Os neutrófilos, células 
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moduladoras da resposta inflamatória, também contribuem para o mecanismo de vasoclusão. 

Além de ocorrerem em maior número no paciente com DF, expressam mais moléculas de 

adesão do que os neutrófilos de indivíduos normais, potencializando o fenômeno 

inflamatório
37

. Aumento do número e do volume das plaquetas, bem como diminuição na 

capacidade de agregação e redução nos níveis de proteína C e S também fazem parte desse 

cenário. A vasoclusão, fenômeno determinante da gravidade clínica da doença, é mais comum 

na microcirculação e ocorre quando a hemácia transita nos capilares de pequeno calibre. 

Ademais, a hemácia na DF é mais aderente ao endotélio. Estudos in vitro demonstraram que 

essas hemácias expressam maior quantidade das moléculas de adesão BCAM, CD36, e α4β1 

integrinas 
21,54,140

. Moléculas correspondentes, glicoproteína1b, CD36, α4β1 integrinas e 

VCAM, estão presentes na superfície endotelial e, em razão da natureza inflamatória da DF, o 

endotélio vascular desses pacientes é mais reativo do que o dos indivíduos normais, o que 

contribui, de maneira diretamente proporcional, para a adesão celular 
36

. 

Na interação da hemácia falciforme com o endotélio também estão envolvidos 

componentes da matriz subendotelial como a laminina, o fator de Von Willebrand e a 

trombospondina liberada pelas plaquetas e que possuem propriedades de adesão. A exposição 

da matriz subendotelial pode ocorrer em decorrência da lesão vascular ou retração do 

endotélio subjacente à área de adesão
56,60

. 

Compreendendo esse mecanismo, fica claro que o afoiçamento da hemácia no capilar 

e a vasoclusão ocorrem quando o tempo de trânsito da hemácia no leito capilar é prolongado 

permitindo que haja desoxigenação e consequente polimerização da hemoglobina S. 

Em conclusão, qualquer fator que aumente o tempo necessário para o início da 

polimerização ou que diminua o tempo de trânsito da hemácia pela microcirculação pode 

promover a redução dos fenômenos vasoclusivos, modificando o curso clínico da doença. A 

Figura 4 resume os mecanismos envolvidos na fisiopatologia da DF. 
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Os fatores associados à morbidade da DF têm sido divididos em dois mecanismos 

inter-relacionados e não excludentes: viscosidade-vasoclusão e hemólise-disfunção 

endotelial
48

. No primeiro, a LDH (do inglês, desidrogenase lática) é baixa e a hemoglobina 

fetal (HbF) e o hematócrito encontram-se menos reduzidos e não há associação com α-

talassemia; crise dolorosa, síndrome torácica aguda (STA) e osteonecrose são as 

complicações mais frequentes. Em contraste, na vertente hemólise-disfunção endotelial, a 

LDH é elevada, o hematócrito e a HbF são mais baixos e há interação com α-talassemia. Estes 

indivíduos apresentam mais úlcera de perna, hipertensão pulmonar (HP), priapismo e acidente 

vascular encefálico (AVE) 

1.3 MODIFICADORES GENÉTICOS 

As mutações relacionadas às cadeias de globina e que compõem os diferentes tipos 

de doença falciforme foram os primeiros modificadores genéticos identificados. Assim, 

pacientes com doença SC, SD e Sβ
+
talassemia têm curso clínico mais brando do que os 

pacientes com doença SS e Sβ
0
talassemia. 

Figura 4. Fisiopatologia da doença falciforme. FvW = Fator de von Willebrand. 

Retirada da referência 79. 
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As técnicas laboratoriais com a utilização de enzimas de restrição possibilitaram 

identificar sítios polimórficos no DNA.  Estes segmentos do DNA de comprimento variável 

possuem algumas alterações na sequência de nucleotídeos que, entretanto, não alteram a 

função do gene e funcionam como variantes silenciosas, polimórficas: os haplótipos. O estudo 

de haplótipos foi especialmente útil para a detecção de diferenças genéticas entre os alelos 

mutantes que codificam alterações na síntese da molécula de Hb. No gene da globina, os 

segmentos polimórficos estão localizados no braço longo do cromossomo 11
93

. Desde a 

primeira descrição destes fragmentos por Kan e Dozy
62

, seis haplótipos principais foram 

identificados, todos coerdados com a mutação β
s
 demonstrando, assim, origens em áreas 

específicas da África e Ásia. Estes haplótipos são identificados como: Benin (Ben); República 

Centro Africana (CAR) ou Bantu; Senegal (Sen); Camarões (Cam); Arábia Saudita e Asiático 

(Indiano)
110,124

. Cada um apresenta características próprias, porém muito semelhantes entre si, 

com troca, muitas vezes, de apenas um nucleotídeo. Este polimorfismo foi associado ao curso 

clínico da doença, especialmente em relação à lesão crônica de órgãos, como o rim, pulmão, 

cérebro, olhos, ossos e pele. 

Estudos epidemiológicos na África juntamente com a análise de correlação clínica no 

sul da Califórnia mostram que pacientes com HbSS e com um haplótipo Senegal, por 

exemplo, apresentam fenótipo mais brando. Os pacientes com haplótipo Ben têm uma doença 

intermédiaria e os com haplótipo CAR, a forma mais severa da doença
106

. Ao longo dos anos, 

a importância dos haplótipos no curso clínico da doença foi sendo relativizada, sendo essas 

variantes consideradas, atualmente, apenas como mais um dos moduladores existentes na DF. 

Existem ainda genes não relacionados às hemoglobinas, moduladores do curso 

clínico da DF e que também participam da variabilidade clínica. São eles, por exemplo, genes 

que modulam a vasodilatação e a vasoconstrição; genes que modulam receptores das 

proteínas de adesão; e genes que sintetizam proteínas que regulam ou modificam a 

concentração de óxido nítrico nas células endoteliais. Vários outros genes tem sido estudados 

com resultados promissores para a compreensão da inter-relação genótipo/fenótipo. Como 

exemplo, a velocidade de regurgitação tricúspide (TRJV) e a HP foram associadas, no 

paciente com HbSS, com a intensidade da hemólise e esta com a sobrevida
138

. 

Recentemente, foram identificados genes associados à TRJV na anemia falciforme e 

alguns desses genes são também encontrados na população geral com HP idiopática
87

. 
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Um sistema Bayesiano foi também desenvolvido para estimar a gravidade de 

determinados grupos de pacientes na tentativa de estabelecer subfenótipos capazes de prever a 

evolução clinica e a gravidade da doença. O sistema Bayesiano consegue apontar a 

probabilidade de um evento ocorrer utilizando múltiplas variáveis e suas dependências mútuas 

e hierárquicas e é utilizado em análises de prognóstico
15,125

. O sistema modelou 24 eventos 

clínicos e laboratoriais gerando um escore preditivo de mortalidade em 2 anos. Utilizando 

estes eventos hierárquicos, o grupo GWAS (do inglês, estudos de associação ampla do 

genoma) identificou 40 mutações-ponto, os SNPs (do inglês, polimorfismos de nucleotídeo 

único), associadas à gravidade da doença
126

. 

Importante assinalar ainda que, enquanto a longevidade de uma população é 

geneticamente modulada, a sobrevida na DF é bastante dependente da gravidade do curso 

clínico da doença e não só dos genes que modulam a longevidade. Soma-se a isto o impacto 

ambiental sobre o curso da doença, que exerce papel importante em regiões menos 

desenvolvidas
102

. Portanto, ainda não há uma clara compreensão da interação entre a 

gravidade da doença e sua base genética em parte devido à complexidade dos mecanismos 

fisiopatológicos e da natureza dos processos biológicos que culminam em um subfenótipo. 

Há, entretanto, dois moduladores genéticos estudados há mais de cinquenta anos e 

cuja participação na gravidade do curso clínico da doença está bem estabelecida. São eles: a 

proporção de HbF na hemácia e a interação da DF com as α-talassemias. 

1.3.1 HEMOGLOBINA FETAL 

O gene γ responsável pela produção de HbF (α2 γ2), está relacionado ao gene da β-

globina. Após o nascimento, a expressão do gene γ-globina diminui enquanto aumenta a 

expressão do gene da β-globina. A expressão da γ-globina se mantém, de forma variável, em 

pacientes com DF.  

A HbF tem maior afinidade pelo oxigênio (O2) do que as hemoglobinas A e S. Dessa 

forma, quanto mais HbF existir dentro da hemácia mais O2 ficará retido e, logo, menores serão 

os efeitos da baixa de oxigênio na hemácia falciforme. Assim, o aumento de HbF reduz a 

polimerização da hemoglobina S resultando em curso clínico mais brando. 

Devido à inibição da polimerização da HbS, a HbF é o principal modulador do curso 

clínico da DF. A base genética da regulação dos genes de HbF foi intensamente estudada e 
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seus moduladores genéticos associados com a melhora de algumas das complicações da 

doença e com o aumento da sobrevida
3,121,135

.  

Recentemente, foi identificada uma associação do oncogene BCL11A na expressão 

da γ-globina, com evidência genética e farmacológica de que os genes histona-lisina N- 

metiltransferase (EHMT1 e EHMT2) são reguladores epigenéticos envolvidos na repressão 

da expressão da γ-globina. A descoberta abre a possibilidade de desenvolvimento de novos 

alvos terapêuticos na indução da produção de HbF
24

. 

1.3.2 α-TALASSEMIAS 

A prevalência de α-talassemia na população geral é variável, alcançando níveis de 

até 30% em população negra americana, na Jamaica e na África
111

.
 
No Brasil, estudos 

realizados com população de pacientes com DF apontam para a mesma prevalência
71

. 

A interação com α-talassemia afeta o fenótipo da DF por reduzir a concentração de 

hemoglobina corpuscular média, aumentando a solubilidade intracelular, modulando 

positivamente o curso clínico da doença. Por outro lado, alguns pacientes com fenótipo DF/α-

talassemia têm hematócrito menos reduzido, o que aumenta a viscosidade sanguínea, 

acarretando aumento nos episódios de dor e de osteonecrose 
44

. 

Dessa forma, a interação entre as duas alterações modula, mas não contribui 

integralmente para a melhora do curso clínico, podendo, em alguns casos, atenuar apenas 

algumas manifestações da doença
71

. 
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1.4 DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da DF é realizado pelo estudo das hemoglobinas. A determinação do 

genótipo é facilitada quando se dispõe ainda do estudo de hemoglobina dos pais, que é 

especialmente importante para o diagnóstico diferencial entre HbSS e Sβ-talassemia. 

Exames hematológicos e bioquímicos 

Após os seis meses de idade, já sem a proteção da HbF natural e fora de crise, os 

níveis de Hb variam de 6 a 8g/dl nos pacientes com HbSS e Sβ
0 

e até 10 a 11 g/dl nos 

pacientes com genótipos mais brandos
52

. 

Apesar de esses valores variarem de um paciente para outro, são estáveis quando se 

considera o mesmo indivíduo e servem de parâmetro importante no acompanhamento de cada 

paciente. Além da anemia normocrômica e normocítica, observam-se poiquilocitose com 

presença de hemácias em foice, em alvo e em formas bizarras, anisocitose e policromatofilia  

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

Figura 5. Achados hematoscópicos da doença 

falciforme. Retirada da referência 79. 
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Um percentual de reticulócitos em torno de 10% reflete a hiperplasia da medula 

óssea aliada à hemólise crônica. Estudos eritrocinéticos, realizados em pacientes fora de crise, 

demonstram redução na curva de sobrevida das hemácias e aumento em 4 a 5 vezes na 

velocidade da sua produção
17

. A leucocitose (6.000 a 20.000/dl) com desvio à esquerda e 

hiperplaquetemia (600.000 a 1.000.000/dl) são quase sempre observadas e estão associadas à 

hiperfunção da medula óssea, que ocorre como resposta à anemia hemolítica.  

Os sinais bioquímicos de hemólise podem ser evidenciados pelo aumento de 

bilirrubina, principalmente de bilirrubina indireta, redução da haptoglobina, aumento da 

excreção de urobilinogênio urinário além de aumento na LDH.  

1.4.1 ESTUDO DE HEMOGLOBINA 

A eletroforese de hemoglobina em pH alcalino determina, na maioria dos casos, o 

diagnóstico (Figura 6). Ela deve ser complementada pela eletroforese em gel de ágar em pH 

6,1, para promover o esclarecimento do diagnóstico entre, por exemplo, HbS e HbD. Essas 

técnicas são, ainda, bastante utilizadas no Brasil pela sua boa resolutividade, reprodutibilidade 

e relativo baixo custo. No entanto, esses testes podem ser utilizados para diagnóstico apenas 

após o primeiro semestre de vida, visto serem de baixa especificidade na presença de altas 

concentrações de HbF. 

Os testes moleculares com as técnicas de reação em cadeia de polimerase (PCR) são 

dispendiosos e não estão largamente disponíveis no Brasil. Eles são úteis, em particular, para 

a detecção de α-talassemia, variantes da hemoglobina D e definição
 
dos haplótipos S

119
. 

As técnicas de cromatografia líquida de alta resolução (do inglês, HPLC) e as 

técnicas de focalização isoelétrica são as mais atuais e permitem a quantificação das frações 

de Hb, exigem pouco volume de sangue e possibilitam a utilização de dados automatizados. 

Pela sua especificidade conseguem separar a HbF das outras frações e por isso têm grande 

utilização nos programas de triagem neonatal.  
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1.5 TRIAGEM NEONATAL  

O objetivo da triagem neonatal é o de identificar indivíduos de uma população 

assintomática que estão em risco de desenvolver complicações graves ou fatais que possam 

ser prevenidas. A DF se encaixa neste perfil. 

Esses pacientes perdem a função reticuloendotelial esplênica precocemente e a 

infecção é a maior causa de morbidade e mortalidade em crianças durante o primeiro ano de 

vida, nas quais a bacteremia é 300 a 600 vezes mais frequente do que em crianças sem a 

doença
14,152

. Os principais patógenos são Haemophillus influenzae e o Streptococus 

pneumoniae, este último, responsável por 67% dos episódios.  

O defeito imunológico atinge especificamente a defesa contra germes encápsulados e 

está relacionado à dificuldade em realizar a opsonização, devido à queda na produção 

esplênica de anticorpos específicos
18

.
 
Existe também evidência de função anormal dos 

granulócitos
91

, o que afeta ainda mais a capacidade de eliminação dos microrganismos. 

 
 

Figura 6. Eletroforese de 

hemoglobinas. Retirada da 

referência 79. 
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A prevenção da infecção por germes encápsulados é, portanto, o principal objetivo 

dos programas de triagem neonatal para DF. Os estudos com o uso de penicilina oral duas 

vezes ao dia, aliado ao esquema de vacinação para Haemophillus influenzae e Streptococus 

pneumoniae demonstraram ser eficazes na redução da taxa de mortalidade em crianças abaixo 

dos cinco anos
42,96

. 

1.6 QUADRO CLÍNICO 

Como referido anteriormente, a base fundamental do curso clínico da doença se 

apoia em dois mecanismos: a hemólise das células afoiçadas e os episódios de vasoclusão 

(Figura 7). 

 

 

 

A vasoclusão é manifestada como uma crise aguda de dor ocorrendo com frequência 

variável em cada indivíduo. Aproximadamente 40% dos pacientes não apresentam crise de 

dor, entretanto, vários indivíduos têm mais do que seis crises no ano
105

. É mais frequente em 

paciente SS e Sβ
0
talassemia, sendo responsável, em pacientes adultos, por 90% dos casos de 

hospitalização. 

A dor é o resultado da obstrução da microcirculação causada pelo afoiçamento das 

hemácias. Este é o quadro mais frequente na doença. As crises álgicas ocorrem 

inesperadamente, muitas vezes sem pródromos e impactam diretamente a qualidade de vida 

do paciente podendo acometer qualquer segmento do corpo. A crise dolorosa pode ocorrer 

também após episódio infeccioso, pois a desidratação e a acidose podem desencadear a 

Figura 7. Fatores envolvidos nas manifestações clínicas da 

doença falciforme. Retirada da referência 79. 
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vasoclusão. A dor pode também se instalar após o resfriamento súbito da pele ou exposição a 

estresse físico ou emocional
128

. A hipóxia tecidual secundária à obstrução leva à lesão 

tecidual e à percepção nociceptiva da dor. Componentes neuropáticos também participam 

levando ao aparecimento de sensação de queimação ou dormência. O quadro álgico pode ser 

agudo, subagudo ou crônico e vir acompanhado de febre com edema e calor na área 

acometida. O infarto ósseo pode ocorrer em qualquer local, sendo bem documentada sua 

ocorrência nos ossos da face onde pode vir acompanhado de oftalmoplegia e ptose palpebral. 

Nas articulações, o infarto pode ser confundido com artrite séptica e nos ossos longos, com 

osteomielite. Os exames radiológicos, na maioria das vezes, não são conclusivos. Para auxílio 

no diagnóstico diferencial, devemos considerar que a febre decorrente da osteonecrose é 

geralmente baixa e que o leucograma apesar da leucocitose, apresenta discreto desvio à 

esquerda e, além disso, que o infarto ósseo é, no paciente falcêmico, 50 vezes mais comum do 

que a osteomielite
64

. 

Frequentemente, o primeiro episódio de crise vasoclusiva na infância acomete os 

pequenos ossos das mãos e pés e ocorre em aproximadamente 50% das crianças portadoras de 

HbSS até os dois anos de idade. O dorso da mão ou pé se torna edemaciado e extremamente 

doloroso. Alterações radiográficas só são evidentes após duas a três semanas do início do 

episódio. A síndrome dura em média uma a duas semanas e quando ocorre no primeiro ano de 

vida é sinal de doença de pior prognóstico
44

. 

Além dos episódios agudos detectáveis clinicamente, a vasoclusão acontece, na 

microcirculação de maneira subclínica, várias vezes ao dia. Todos os estágios fisiopatológicos 

do mecanismo de inflamação e reparo celular estão presentes durante o processo. A 

cicatrização e a fibrose resultantes comprometem, em prazo variável, a função dos órgãos 

vitais. A insuficiência de órgãos vitais é a maior causa de morte no adulto com DF e a causa 

mais importante da diminuição da expectativa de vida nesta patologia. A doença é, portanto, 

crônica com curso clínico pontuado por episódios agudos. 

A vasoclusão é responsável ainda pela hemólise intravascular com a liberação de Hb 

livre e consumo de óxido nítrico. Desta forma o fenômeno se auto-alimenta, com a 

vasoconstrição levando a mais vasoclusão. 

A hemólise intravascular e extravascular é a maior responsável pela anemia, que 

raramente é sintomática, pois devido à adaptação do organismo, vários pacientes toleram 

níveis de Hb entre 5 a 7g/dl.  
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A STA tem mecanismo fisiopatológico misto sendo caracterizada pela presença de 

infiltrado pulmonar sem etiologia definida, acompanhado de febre, dor tipo pleurítica, tosse e 

hipoxemia que variam em intensidade de um indivíduo para o outro
16

. A infecção está 

geralmente associada a STA em crianças e a vasoclusão é o fenômeno desencadeante em 

adultos, porém os dois mecanismos estão presentes em todos os pacientes, após a instalação 

do quadro
114

, que na maioria das vezes é abrupta. Metade dos pacientes adultos, admitidos no 

hospital por dor óssea, evolui com STA em alguns dias. STA ocorre com uma incidência de 

10.500/100.000 pacientes com doença falciforme/ano
25

, na maioria das vezes como um único 

episódio, mas alguns pacientes podem desencadear vários episódios durante a vida. Em 

crianças, é mais comum na faixa etária de 2 a 4 anos e é fator de risco para mortalidade 

precoce. Representa a segunda maior causa de hospitalização na DF e a maior causa de morte 

no adulto (5% em adultos e 2% em crianças)
32,103

. 

O AVE é a mais dramática intercorrência na DF e a segunda causa de mortalidade. O 

AVE isquêmico acomete preferencialmente as artérias do polígono de Willis e a carótida 

interna e ocorre em cerca de 10% dos pacientes entre 5 e 20 anos
31,109

. Os infartos silenciosos, 

documentados por testes de ressonância magnética ocorrem em até 30% dos pacientes, e 

podem ser identificados em crianças menores do que 1 ano 
145

. 

Vinte por cento dos adultos morrem de falência múltipla de órgãos. Nos Estados 

Unidos, a idade média de morte dos pacientes com DF é de 45 anos
49

. Na Jamaica, a 

expectativa de vida é de 58 anos para homens e de 66 anos para mulheres o que representa 

uma redução de 14 e de 10 anos respectivamente em relação à população geral daquela 

ilha
148

. 

1.7 HIPERTENSÃO PULMONAR 

Hipertensão arterial pulmonar (HAP) é definida como pressão média de artéria 

pulmonar (AP) acima de 25 mmHg em repouso ou acima de 30 mmHg durante exercício e 

com pressão de oclusão de AP ou pressão de átrio esquerdo menor que 15 mmHg, medidas 

por cateterismo cardíaco direito. Os pacientes acometidos por HAP toleram mal essa condição 

com índices de mortalidade em 2 anos de até 2,8% 
118

. 

Apesar do padrão áureo para diagnóstico da HP ser a realização do cateterismo 

cardíaco, busca-se a determinação de métodos de rastreamento e/ou a identificação de fatores 
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previsores que sejam capazes de identificar uma população de risco para a realização do 

cateterismo já que o método é invasivo e sua disponibilidade em nosso meio é limitada. 

A pressão sistólica da AP medida pelo eco Doppler correlaciona-se positivamente 

com a pressão média da AP medida de forma invasiva, tornando o ecocardiograma 

bidimensional transtorácico com Doppler o método não invasivo mais sensível para a 

investigação da HAP. Além disso, a técnica é valiosa para exclusão de outras causas de 

comprometimento cardíaco. 

O mais preciso e confiável método utilizado pela ecocardiografia para a estimativa 

das pressões em AP é baseado na medida da velocidade do fluxo de regurgitação da válvula 

tricúspide, embora elas possam também ser estimadas pelo fluxo de regurgitação pulmonar ou 

pela análise do fluxo sistólico pulmonar. A velocidade do fluxo de regurgitação da válvula 

tricúspide reflete a diferença de pressão existente entre o ventrículo direito e o átrio direito. 

Quando se adiciona a este gradiente a estimativa da pressão em átrio direito, obtém-

se a pressão sistólica em ventrículo direito. A pressão em átrio direito pode ser estimada pela 

variação inspiratória do calibre da veia cava inferior observada pela janela ecocardiográfica 

subcostal. Suspeita-se do diagnóstico quando se encontra TRJV ≥2,5m/s, e/ou presença de 

hipertrofia isolada do ventrículo direito ou redução da função sistólica
67

. 

A Organização Mundial de Saúde classifica HP em cinco grupos
43,132

. A HAP, mais 

frequentemente encontrada na DF, é definida como pressão arterial pulmonar média em 

repouso ( ̅  ) ≥25 mmHg determinada por cateterismo cardíaco de câmaras direitas. Além 

da  ̅   elevada, a doença é caracterizada por pressão pulmonar/capilar ≤15 mmHg
98

. Cerca 

de 3% dos pacientes HbSS desenvolvem HAP e a prevalência global dos cinco tipos de HP é 

de aproximadamente 6%. O segundo tipo mais comum de HP na HbSS é a hipertensão venosa 

pulmonar (HVP), mais comumente devido a doenças das câmaras esquerdas. É caracterizada 

por  ̅   ≥25 mmHg e pressão capilar pulmonar ≥15 mmHg
45,98

. 

As complicações pulmonares são responsáveis por uma fração substancial dos óbitos 

em adultos com DF. De acordo com o Estudo Cooperativo de Doença Falciforme nos USA, 

que recrutou 3.751 pacientes, mais de 4% dos adultos desenvolveram complicações 

pulmonares fatais
142

.  
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1.8 HIDROXICARBAMIDA  

A observação de que níveis aumentados de HbF preveniam muitas das complicações 

da DF levou os pesquisadores à busca por fármacos que restituíssem a síntese de HbF
8
. Esta 

procura levou à identificação da hidroxicarbamida (hidroxiureia ou HU) quimioterápico 

antimetabólico, sem influência na metilação do DNA e, portanto, com baixo potencial 

carcinogênico
104

. O fármaco tem efeito direto no mecanismo fisiopatológico da DF atuando 

não só aumentando a síntese de HbF como também promovendo diminuição no número dos 

neutrófilos e das moléculas de adesão dos eritrócitos, contribuindo assim diretamente para a 

diminuição dos fenômenos inflamatórios e da vasoclusão. Foi ainda observado que a terapia 

com HU está associada a um aumento da produção intravascular e intraeritrocitária de óxido 

nítrico facilitando a vasodilatação, o que representa outro efeito direto do fármaco no 

mecanismo fisiopatológico da DF
46

.
 

Na prática, os efeitos benéficos da hidroxiuréia já se fazem sentir nas primeiras 

semanas após sua introdução com aumento de reticulócitos repletos de HbF
 
e com a 

diminuição da viscosidade sanguínea. A HU aumenta a concentração de Hb e promove 

aumento dos glóbulos vermelhos e do volume corpuscular médio (VCM). Após o início da 

terapia, a primeira modificação observada é o aparecimento de macrocitose que ocorre em 

100% dos pacientes sinalizando a adesão ao tratamento. A HU está liberada para uso em DF 

desde 1996 nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, seu uso foi recomendada pelo 

Ministério da Saúde em 2002, para adultos e crianças que apresentam pior prognóstico. Está 

indicada em pacientes com crises álgicas frequentes, STA de repetição, alta necessidade 

transfusional ou com internações frequentes
19

.
 

O medicamento deve ser utilizado diariamente na dose de 20 a 35 mg/kg em dose 

única, por via oral. Neutropenia e plaquetopenia, quando ocorrem, são facilmente revertidas 

com a retirada temporária do fármaco. Toxicidade renal e hepática são raramente relatadas. O 

protocolo de acompanhamento inclui a realização de hemograma, contagem de reticulócitos e 

transaminases mensalmente. A dosagem de HbF deve ser realizada a cada semestre, 

entretanto, sua elevação é extremamente variável e não acompanha necessariamente a 

resposta clínica. 
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Não há evidência do aumento na incidência de câncer com o uso prolongado do 

medicamento que é apontado, inclusive, como responsável pela diminuição da mortalidade de 

pacientes adultos quando usado por mais de 10 anos
33,133,134

. 

A mortalidade entre as crianças com DF diminuiu substancialmente nas últimas três 

décadas 
51,112

. Vários fatores têm contribuído para esta redução, incluindo a instituição da 

triagem neonatal para o diagnóstico precoce da doença, a prevenção da septicemia 

pneumocócica com a profilaxia de penicilina, as imunizações
1,50

, melhora no acesso ao 

atendimento
92,116

 e a criação de programas multiprofissionais
143

. Lamentavelmente, a alta 

mortalidade por DF ainda é um grave problema na maioria dos países em desenvolvimento, 

precisamente onde a incidência da doença é a mais alta
2,82,90,115

. As causas mais comuns de 

mortalidade por complicações em crianças incluem STA, septicemia, sequestro esplênico, 

AVE, crise aplástica por parvovírus B19, e, menos comumente, falência de 

órgãos
20,31,70,103,109

. 

A HU pode diminuir o número de crises álgicas e de STA em adultos e o mesmo foi 

observado entre crianças
27,146

. Além de reduzir os eventos agudos, há evidências do papel da 

HU na redução da mortalidade entre pacientes adultos com HbSS. No Estudo Multicêntrico 

de Uso de Hidroxiureia, pacientes adultos com HbSS  e com HbF >5,0 g/l em resposta à HU, 

tiveram uma redução de 40% na mortalidade, em comparação com os não tratados
133

. Os 

dados de 17 anos de follow-up em um estudo prospectivo não-aleatório em adultos com DF 

também mostrou que a mortalidade poderia ser reduzida em 73% com a terapia com HU
144

. 
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 A ESCOLHA DOS TEMAS DE ESTUDO 

Diante de uma enfermidade com manifestações clínicas tão amplas e observando o 

banco de dados do HEMORIO (Hemocentro Coordenador do Rio de Janeiro) gerado durante 

os anos em que estivemos envolvidos com a atenção a esta enfermidade, elegemos, para esta 

tese de doutorado, analisar três aspectos da atenção à doença falciforme. 

1- O impacto da triagem neonatal no curso clínico da DF 

Em 2001, a doença falciforme foi incluída, no Brasil, no rol das doenças a serem 

triadas pelo programa nacional de triagem neonatal com a expectativa de que o diagnóstico 

nos primeiros meses de vida levasse, à semelhança do ocorrido em outros países, à 

modificação do curso da doença, com aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida 

dos acometidos. No estado do Rio de Janeiro, que iniciou a triagem em agosto de 2000, o 

HEMORIO é o responsável pelo Programa Estadual de Triagem Neonatal. 

2- Os efeitos da hidroxiureia na morbimortalidade de crianças com DF 

Apesar das evidencias mostrando os benefícios da utilização da hidroxiureia em 

população adulta e pediátrica, e das evidencias de que seu uso prolongado modificava a 

mortalidade em adultos,.não existiam na literatura dados sobre o efeito de HU sobre a redução 

da mortalidade entre os pacientes pediátricos com doença falciforme. O HEMORIO possui 

vasta experiência com o uso de hidroxiureia em crianças  

3- Identificar os pacientes com HbSS com alto risco de terem HP 

Inicialmente reconhecida como uma doença de jovens, a DF é, cada vez mais, 

observada em adultos. O quadro clínico do adulto é o resultado de décadas de lesão 

intravascular, muitas vezes subclínica, que apresenta como resultado lesão crônica e falência 

de órgãos. No pulmão, os episódios de infarto e infecção ao longo da vida acarretam 

diminuição da capacidade pulmonar, comprometendo a função de troca e levando ao 

surgimento de hipóxia e aumentando a mortalidade 
38, 142

. No Brasil, apesar dos milhares de 

pacientes com anemia falciforme, a informação ainda é escassa quanto à prevalência desta 

morbidade. 
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2.  OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 Analisar o impacto de intervenções de saúde pública na história natural da doença falciforme 

no Brasil tendo como base a experiência HEMORIO. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1- Analisar os dados da triagem neonatal para hemoglobinopatias nos primeiros 10 anos 

de implantação no Estado do Rio de Janeiro com ênfase na prevalência da 

enfermidade e na taxa de mortalidade dos pacientes. 

 

2- Analisar os efeitos da hidroxicarbamida sobre a morbimortalidade de indivíduos com 

doença falciforme, comparando crianças expostas e não expostas ao fármaco. 

 

3- Identificar os pacientes com anemia falciforme com alto risco de ter hipertensão 

pulmonar, através da análise dos fatores de risco associados a essa condição. 
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3.  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 TRIAGEM NEONATAL 

3.1.1 Casuística 

Foram incluídas as crianças triadas durante os primeiros dez anos do Programa de 

Triagem Neonatal para Hemoglobinopatias no Estado do Rio de Janeiro de 1 de agosto de 

2000 a 31 de julho de 2010. O estudo foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa do 

HEMORIO em 11/10/2010 tendo sido dispensada assinatura de termo de consentimento 

informado. (Anexo 1). 

Após o nascimento, os bebês foram encaminhados pelos hospitais para os Postos de 

Atenção Básica à Saúde para a realização dos exames de triagem neonatal. Foram analisadas 

as amostras de sangue obtidas por meio de punção no calcanhar, em papel de filtro Whatman, 

com código de barras específico para cada indivíduo. Após esse procedimento, as amostras 

foram encaminhadas ao Instituto Estadual de Endocrinologia e Diabetes, instituição 

responsável pelo cadastro dos indivíduos no sistema de informática e pelo envio de uma 

alíquota ao laboratório de hemoglobinas do HEMORIO, para triagem de hemoglobinopatias. 

3.1.2 Procedimentos e Técnicas 

Obedecendo ao protocolo desenhado para o Programa de Triagem Neonatal para 

Hemoglobinopatias, a técnica adotada foi HPLC com coluna de troca catiônica, realizada por 

meio do sistema automatizado VARIANT I (Bio-Rad CA, USA), com kit "sickle cell" (Bio-

Rad Instruction Manual, 2006). Para análise laboratorial, um picote de 3,2 mm de cada 

amostra foi adicionado a um poço de microplaca de 96 poços contendo 100ul de água 

destilada. Após esse procedimento, a placa foi mantida em agitação contínua por duas horas, 

até a completa eluição do sangue contido no papel de filtro. Então, 50 µl da eluição inicial 

foram adicionados a 100µl de água destilada contidos em uma nova microplaca. Baseando-se 

nos códigos de barra de identificação das amostras, foram criados mapas de trabalho que 

permitiram interfaceamento com o programa VDMS (Bio-Rad, CA, USA). 

 As amostras que apresentassem perfil indicativo de alterações foram submetidas à 

nova análise para confirmação dos resultados. Após a triagem, os indivíduos com resultados 

compatíveis com hemoglobinas variantes em homozigose, dupla heterozigose, hemoglobinas 

não identificadas ou suspeita de transfusão sanguínea (Hb A >F) foram convocados para nova 
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coleta a fim de confirmar o diagnóstico inicial e realizar estudo familiar. A busca ativa das 

crianças e de seus familiares foi realizada pelo profissional de saúde do Programa de Triagem 

Neonatal do HEMORIO, que entrou em contato com o posto de coleta para o agendamento da 

consulta e coleta de material para o exame confirmatório. 

Na primeira consulta, foi realizada abertura do prontuário e realizados testes para 

confirmação diagnóstica. A amostra de sangue da criança foi obtida através de coleta venosa 

em veia periférica para a pesquisa de hemoglobinas, empregando a técnica já mencionada. 

Foram realizados ainda contagem de reticulócitos, hemograma e estudo imunematológico. 

Pesquisa não compulsória de hemoglobinas dos pais por HPLC (VARIANT I – Kit beta 

thalassemia short Bio-Rad, CA, USA) era também oferecida. O cuidador dos casos 

confirmados de DF recebia um manual explicativo sobre a doença, noções básicas de 

puericultura, orientações para palpação do baço e identificação dos sinais de alerta em caso de 

agravamento da doença. Neste momento, eram iniciados penicilina profilática e ácido fólico. 

A criança triada seguia o calendário vacinal brasileiro, acrescido da utilização de vacinas 

especiais à época, como a pneumocócica heptavalente. 

Os resultados de exames normais e de portadores do traço de hemoglobinopatias 

foram encaminhados aos respectivos postos de coleta, onde uma equipe treinada é responsável 

pela entrega e esclarecimentos aos familiares das crianças.  

3.1.3 Análise Estatística. 

Foram utilizados o software R
113

 e o estimador de Kaplan-Meier para avaliar a 

sobrevida global dos pacientes com DF e dos portadores de HbSS. A comparação das curvas 

de sobrevida foi feita com uso do teste de Tarone-Ware
136

. Os óbitos ocorridos por causas não 

relacionadas ao objeto do estudo foram censurados.  
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3.2  USO DA HIDROXICARBAMIDA 

3.2.1 Casuística 

Todas as crianças com doença falciforme com idades entre 3 e 18 anos que recebiam 

assistência médica no HEMORIO de agosto de 2000 a dezembro de 2009 foram incluídas 

nesta análise, independentemente do uso de HU. Como a terapia com HU não é oferecida às 

crianças <3 anos, apenas aquelas maiores de 3 anos, foram incluídas. O Comitê de Ética em 

Pesquisa do HEMORIO aprovou este estudo retrospectivo em 11/10/2010 e os participantes 

foram incluídos após assinatura do termo de consentimento pelos cuidadores. (Anexo 1) 

As crianças que receberam HU seguiram as diretrizes traçadas pelo Ministério da 

Saúde Protocolo Clínico de Tratamento com Hidroxiurea
19

. Os critérios de inclusão são: (1) 

diagnóstico documentado de DF (qualquer genótipo), (2) assinatura do termo de 

consentimento pelos pais, (3) capacidade de realizar monitorização clínica e laboratorial e, (4) 

pelo menos um dos seguintes sintomas no ano anterior: mais do que 2 eventos dolorosos que 

requereram ida à emergência, mais do que um episódio de STA, AVE prévio ou ataque 

isquêmico transitório, um episódio grave ou recorrente de priapismo pós-puberal, ou uma 

concentração Hb <6,0 g/dl em três ocasiões.  

3.2.2 Procedimentos e Técnicas 

A dose inicial de HU foi de 10 mg/kg/dia uma vez por dia. Para crianças incapazes de 

engolir comprimidos, as cápsulas de 500 mg foram dissolvidas em água estéril e reconstituída 

numa solução 50 mg/ml. A reconstituição foi realizada diariamente pelos cuidadores. A fim 

de assegurar a correta diluição da solução, os cuidadores foram educados pelos farmacêuticos 

clínicos sobre como reconstituir HU no início desta terapia, bem como todas as vezes que a 

droga foi dispensada. Além disso, os pais foram instruídos sobre a maneira correta de lidar 

com a droga (uso de luvas ao abrir as cápsulas, por exemplo) e como descartar o medicamento 

excedente. A dose de HU foi aumentada em 5 mg/kg/dia uma vez a cada mês até que os 

benefícios clínicos ou laboratoriais tivessem sido observados (por exemplo, melhora de 

anemia, redução de eventos dolorosos), ou a dose máxima tolerada (DMT) tivesse sido 

alcançada. A DMT foi definida com base no seu efeito mielossupressor ou na dose de 35 

mg/kg/d. 
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As crianças que recebiam HU foram reavaliadas mensalmente durante o aumento da 

dose e, posteriormente, a cada 2-3 meses, durante a fase de manutenção (após a DMT ter sido 

atingida ou os benefícios clínicos alcançados). Hemograma completo e testes bioquímicos 

foram realizados a cada visita, e os níveis sanguíneos de HbF foram medidos por HPLC a 

cada 2 meses, até que o aumento da dose tivesse sido completado e uma vez a cada 6 meses, 

daí em diante. 

O tratamento foi temporariamente suspenso sempre que ocorreu contagem de 

neutrófilos abaixo de 2000/mm
3
, contagem de plaquetas abaixo de 100.000/mm

3
 ou contagem 

de reticulócitos absoluta menor que 80.000/mm
3
. 

Quando a terapia com HU era interrompida devido à toxicidade, a dose era reduzida 

em 2,5 mg/kg/d. Logo após a recuperação das contagens hematológicas, a dose era aumentada 

de modo progressivo até a dose anterior. Se a toxicidade fosse recorrente, a dose seria 

reduzida de forma permanente em 2,5 mg/kg/d. 

Todas as crianças, independentemente do uso de HU, foram seguidas pelos mesmos 

profissionais de saúde e com a mesma frequência de visitas (ou seja, a cada 2-3 meses). 

Crianças não tratadas realizavam os mesmos testes laboratoriais e com a mesma frequência 

que aquelas tratadas (uma vez a cada 2-3 meses). Os testes laboratoriais eram realizados 

através de coleta de sangue em veia periférica. Dosagens dos níveis sanguíneos de HbF foram 

realizadas em todas as crianças pela primeira vez, geralmente, em torno de 2-3 meses de 

idade. Posteriormente, as medições de HbF foram realizadas semestralmente nas crianças 

tratadas com HU (após o término de escalonamento da dose) e, anualmente, naqueles sem 

tratamento. Além disso, foram fornecidos a todos os pacientes, independentemente do uso da 

HU: vacina pneumocócica heptavalente conjugada, ácido fólico (5 mg, três vezes/semana) e 

penicilina profilática até os 5 anos de idade (125 mg duas vezes por dia, se menores que 3 

anos de idade e 250 mg duas vezes por dia, a partir de 3 anos). Pacientes com HbSS ou 

HbSβ
0
talassemia realizaram exames regulares  de Doppler transcraniano a partir de 3 anos de 

idade, seguindo as orientações internacionais  do estudo de prevenção do AVE em HbSS
94

. A 

informação sobre o número total de visitas à emergência e internações hospitalares (devido à 

dor e à STA) foram coletadas, nos prontuários médicos, entre os usuários de HU no intervalo 

de 12 meses antes do início do medicamento e por 12 meses após tratamento (início da coleta 

da informação 6 meses após o início do tratamento). Um valor pré e pós-tratamento único 

para cada variável laboratorial foi calculado pela média dos últimos 3 valores do paciente em 

estado basal antes do início da HU, e durante a terapia de manutenção. 
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Com base nestes valores médios, a resposta laboratorial para HU foi definida como 

aquela que levou ao alcance dos efeitos previstos de aumentos da concentração de HbF 

(determinada por HPLC), Hb e VCM, bem como as diminuições nos leucócitos,  neutrófilos, 

contagem de plaquetas, e reticulócitos (Impedância/método ótico CellDyn 3700 Abbott IL, 

USA). A resposta clínica foi definida como diminuição no número de visitas à emergência e 

de hospitalizações 

A coorte de pacientes com DF foi analisada como um todo e, também, em 2 

subgrupos, constituídos de acordo com a gravidade do genótipo: o daqueles com HbSS ou 

HbSβ
0
talassemia (genótipos mais graves), e um outro, incluindo os pacientes com HbSC, 

HbSD e HbSβ
+
talassemia (genótipos menos graves). Como os pacientes com  HbSD 

raramente apresentam fenótipo de doença grave
123

, eles foram agrupados com os genótipos 

considerados de menor gravidade. 

Uma vez que o aumento da dose de HU dura em média 6 meses, e a dose inicial foi 

inferior ao habitualmente recomendado (10 mg/kg/d vs. 20 mg/kg/d)
150

 apenas crianças que 

foram tratadas durante mais do que 6 meses, foram incluídas na análise para investigar o 

efeito do tratamento (clínico e laboratorial) e  a toxicidade. 

3.2.3 Análise Estatística 

Análise de sobrevida foi realizada para toda a coorte de pacientes com doença 

falciforme e, também, para a amostra fatorada para a gravidade, com os grupos previamente 

definidos. Os indivíduos foram censurados quando perdiam o seguimento ou morriam de uma 

causa DF-independente. O desfecho primário estudado foi morte causada por complicações da 

DF sendo comparado entre os usuários ou não de HU. Devido ao grande número de dados 

censurados, o método de risco proporcional de Cox foi considerado inadequado para a análise 

estatística
61

. Portanto, as taxas de sobrevida entre os usuários de HU e os não-usuários foram 

comparadas usando o teste de qui-quadrado e os testes de Tarone-Ware
136

. Modelos de 

regressão logística foram construídos investigando possíveis fatores de confundimento do 

efeito HU sobre a mortalidade. Variáveis com alta probabilidade de associação (P<0,10) com 

a variável dependente (óbito) na análise univariada foram mantidas no modelo multivariado. 

Dados pareados foram comparados usando o teste t (se a distribuição da amostra fosse 

normal) ou o teste de Wilcoxon (se distribuição da amostra não fosse normal). Ao final, os 

valores de P foram considerados significativos quando <0,05. 
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3.3 HIPERTENSÃO PULMONAR  

3.3.1 Casuística 

Estudo de coorte transversal prospectivo em pacientes com doença falciforme HbSS  

ou HbSβ
0
 entre as idades de 16 e 60 anos. Os critérios de exclusão incluíram história de 

hipertensão, asma, diabetes, doença cardíaca, tabagismo, terapia com agentes anti-

hipertensivos, crises dolorosas durante o mês anterior, síndrome torácica aguda durante os 

últimos 3 meses e transfusão de sangue durante os últimos 4 meses. O estudo foi anunciado 

aos usuários através da distribuição de folhetos no Departamento de Emergência e na clínica 

hematológica e por meio de anúncios periódicos no sistema de áudio do ambulatório do 

HEMORIO. Os pacientes que estavam interessados em participar foram aconselhados a 

contatar os investigadores do estudo para possível inclusão. Os pacientes (se idade ≥18 anos) 

ou os cuidadores (no caso de pacientes com idade <18 anos) forneceram consentimento por 

escrito para participação no estudo. O estudo foi aprovado pelo comitê de pesquisa clinica do 

HEMORIO em 25/07/2008. (Anexo 1) 

Os pacientes inscritos foram seguidos prospectivamente durante 15 meses a partir de 

01 de junho de 2009 até 31 de agosto de 2010. 

Parâmetros clínicos, laboratoriais, ecocardiográficos e imagenológicos foram 

analisados como possíveis fatores de risco para HP em pessoas com HbSS. 

3.3.2 Procedimentos e técnicas 

Dados Clínicos e Laboratoriais 

As informações sobre idade, sexo, peso e altura foram coletados de todos os pacientes. 

O genótipo falciforme, HbF e HbA2 foram determinados por HPLC. O hemograma, contagem 

de reticulócitos (Impedância/método ótico CellDyn 3700 Abbott IL, USA), perfil bioquímico 

(Química úmida Architect C 8000 Abbott IL, USA) incluindo bilirrubina total, direta e 

indireta, FA (fosfatase alcalina), LDH, aspartato aminotransferase e creatinina sérica foram 

determinados a partir de amostra obtida através de  coleta em veia periférica. 
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Ecocardiografia 

Os exames foram realizados para avaliar a função cardíaca utilizando 

ecodopplercardiograma colorido bidimensional pulsado em modo M (HDI 5000-Vivid- E 

Cardiovascular Ultrasound System, GE Healthcare, WI, EUA). Todas as imagens do Doppler 

foram interpretadas pelo mesmo pneumologista. As dimensões cardíacas e os parâmetros 

pulmonares foram medidos de acordo com os critérios da Sociedade Americana de 

Ecocardiografia
4,47,122

. Velocidades de regurgitação de jato tricúspide (TRJV) ≥2,5 m/s foram 

consideradas anormais
4,47,122

. 

Tomografia computadorizada 

A tomografia computadorizada de tórax (TC) foi realizada com o protocolo de alta 

resolução em pacientes com TRJV ≥2,5 m/s para determinar o diâmetro da AP após a 

administração intravenosa de meio de contraste iodado não iônico (Iopamidol 612 mg/ml). O 

valor normal do diâmetro da AP considerado normal foi <29 mm
63

.  

Teste da caminhada de 6 minutos 

O teste de seis minutos a pé (6MWT) tem sido amplamente utilizado em doenças 

pulmonares e cardiovasculares
7,30

, bem como em doença falciforme
120

. O teste reflete a 

capacidade de exercício e se correlaciona com a gravidade clínica das enfermidades
28

. Este 

teste foi realizado ao longo de um corredor em linha reta com uma superfície dura e distância 

de 30 metros. 

3.3.3 Análise Estatística 

Os resultados foram apresentados como média ± desvio padrão. Várias análises 

estatísticas foram realizadas por 2 estatísticos usando abordagens complementares. A primeira 

abordagem utilizou o teste T não pareado para comparar os parâmetros antropométricos, 

biológicos e clínicos entre pacientes com TRJV normal e anormal. Também foi realizada uma 

análise tendo em conta a gravidade da TRJV. One-way ANOVA foi utilizada para comparar os 

pacientes com TRJV normal (TRJV <2,5 m/s), os com TRJV moderadamente elevada (TRJV  

≥2,5 m/s, mas ≤3,0 m/s) e os com TRJV substancialmente elevada (TRJV >3,0 m/s). O teste 

do qui-quadrado foi usado para testar as associações entre TRJV e covariáveis categóricas. 

Para identificar os fatores de risco independentemente de terem TRJV elevado, um modelo 

multivariado de regressão logística foi utilizado (TRJV normal ou anormal) ou ordinal (TRJV 

normal, moderadamente elevada ou substancialmente elevada). Todas as variáveis com 
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P<0,10 na análise univariada foram incluídas como covariáveis nos modelos de regressão 

multivariada. Ao final, o nível de significância foi definido como P<0,05. As análises foram 

realizadas usando SPSS v. 20 (IBM SPSS Statistics, IL, USA)
29,57,113,137

. 

A segunda abordagem estatística utilizou o Elastic Net
153

, método para seleção de 

variáveis, que identifica aquelas altamente correlacionadas. Este tipo de análise é ideal 

quando o número de parâmetros (P) é muito maior do que o número de observações (n). O 

modelo apropriado foi escolhido de acordo com o resultado. Depois de cada modelo, um novo 

modelo foi implementado com as variáveis relevantes do modelo anterior e assim por diante, 

até se obter o modelo final (um modelo em que todas as variáveis apresentaram associação 

estatisticamente significativa com o desfecho). Além disso, o método de árvore de decisão 

não paramétrica foi implementado com as mesmas covariáveis identificadas no modelo de 

regressão anterior. Os nós nas árvores de decisão representam variáveis aleatórias e os ramos 

definem as dependências com base nas distribuições de probabilidade. O método da árvore 

não paramétrico é baseado em uma regra de decisão, implementado com uma teoria de 

procedimentos de inferência condicional e seleção de variáveis. A árvore é destinada a reduzir 

o grau de impureza por encontrar o ponto que proporciona uma maior homogeneidade (maior 

probabilidade de pureza) dentro de um nó e uma maior heterogeneidade entre os nós. O nível 

de significância de 5% foi adotado para o estudo completo. Para a implementação de árvores 

de decisão o pacote Party 
57

 do software R
113

 foi usado. A matriz de coeficiente de correlação 

foi realizada para medir a associação entre as variáveis identificadas no modelo de regressão: 

idade; Hb; reticulócitos; LDH e bilirrubina indireta. 
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4.  RESULTADOS 

4.1 TRIAGEM NEONATAL 

Entre 01 de agosto de 2000 e 31 de julho de 2010, 1.217.833 recém-nascidos de 

diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro foram triados para hemoglobinopatias 

pelo Programa Estadual de Triagem Neonatal. Dois mil trezentos e quatorze recém-nascidos 

(0,19%) tiveram resultados positivos na triagem inicial e foram convocados para os testes de 

confirmação. Cento e três pacientes (4,4%) foram perdidos após a triagem inicial e, portanto, 

nenhum teste confirmatório pode ser feito. O Programa Estadual de Triagem Neonatal 

assumiu gradualmente grande parte da responsabilidade pelos testes realizados por outros 

programas vigentes à época de modo que a cobertura da população alvo nos últimos 2 anos 

do estudo foi cerca de 70% (Figura 8). Nota-se ainda na Figura que o número de neonatos 

triados em 2006 foi o mais elevado. A razão para isso foi que um dos outros programas 

credenciados foi interrompido em 2006 e os testes foram absorvidos pelo HEMORIO. Esse 

programa foi reaberto em 2007. 

 

 
Figura 8. Percentagem de cobertura do Programa de Triagem Neonatal no estado 

do Rio de Janeiro (agosto 2000 a julho 2010). 
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Na Tabela 1, mostra-se o percentual de cobertura do programa em cada região do estado, e 

na Figura 9, o número de casos da doença e de portadores do traço identificados por 

macrorregião. 

 

Tabela 1. Número de pacientes com a doença falciforme (DF) e traço 

falcêmico (TF) por região. 

REGIÃO DF TF 

1 - Metropolitana I 480 25641 

2 - Metropolitana II 125 7259 

3 - Baía da Ilha Grande 22 883 

4 - Médio Paraíba 34 2445 

5 - Centro Sul 32 1221 

6 - Serrana 51 2480 

7 - Baixada Litorânea 69 3256 

8 - Norte Fluminense 82 5003 

9 - Noroeste Fluminense 17 968 
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Figura 9. Mapa do estado do Rio de Janeiro, mostrando as macrorregiões com a percentagem de cobertura do Programa 

Estadual de Triagem Neonatal. 
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A análise dos resultados mostrou que 1.157.169 (95,02%) recém-nascidos tiveram Hb 

normal; 49.424 (4,06%) apresentaram traço falciforme; 9.874 (0,81%) tiveram outros traços; e 

912 (0,07%) apresentaram perfis de Hb compatíveis com doença falciforme (639 com SS, 201 

com SC, 26 com SD e 46 com Sβ
+
talassemia). O diagnóstico da hemoglobinopatia não foi 

conclusivo em 314 amostras (0,03%). Estes foram enviados para outra instituição para 

confirmar o diagnóstico por métodos moleculares. Apenas dois casos de talassemia maior e 

um caso de persistência hereditária de HbF foram identificados, nos 10 anos de estudo. Estes 

estão incluídos no grupo de 37 pacientes com outras hemoglobinopatias listadas na Tabela 2. 

A incidência para todos os tipos de doença falciforme foi de 1:1335 nascidos-vivos. 

Tabela 2. Frequência de variantes de hemoglobinas encontradas em 

crianças do Programa Estadual de Triagem Neonatal do Rio de Janeiro 

(agosto/2000 a julho/2010). 

Hemoglobinopatia 
Número de 

pacientes 

Incidência 

(por 100.000 

crianças triadas) 

Doença falciforme 

HbSS 639 52 

HbSC 201 16 

Hb Sβ
+
 46 3 

HbSD 26 2 

Outras hemoglobinopatias 

CTalassemia 3 0,24 

DTalassemia 4 0,32 

CC 23 1,8 

CD 3 0,24 

DD 1 0,08 

Talassemia maior 2 0,08 

PHHF 1 0,08 

Traço de Hemoglobinopatias 

AS 49.424 4060 

AC 8.546 700 

AD 1.290 110 

AE 13 1 

AJ 25 2 

Hb = Hemoglobina; PHHF = Persistência hereditária de Hb fetal. 

 

As 912 crianças com diagnóstico de DF foram acompanhadas no HEMORIO, sendo 

438 (48%) pacientes do sexo feminino e 474 (52%) do sexo masculino. As idades variaram de 

0,12 a 9,98 anos (4,42 ± 2,68). O tempo de acompanhamento variou de 0.16 a 117.9 meses 



50 

 

 

(50.95 ± 32.05). Dentre os 912 pacientes, 639 (70.1%) pacientes apresentavam doença 

falciforme SS; 201 (22.0%) SC; 46 (5.0%) do tipo Sβ
+
talassemia; e 26 (2.9%) SD. 

Como esperado, as manifestações clínicas começaram após a idade de 6 meses e 

continuaram ao longo da vida com grande variabilidade clínica entre os pacientes. As 

principais complicações observadas foram: infecções bacterianas e virais, eventos vaso-

oclusivos, STA, síndromes hemolíticas e sequestro esplênico. Entre as crianças 

acompanhadas, 38 faleceram, sendo 36,8% de STA, 31,6% de septicemia, 21,1% de sequestro 

esplênico, 10,5% de causas desconhecidas ou não relacionadas à doença. (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Causas de óbito de crianças com doença falciforme  

(agosto 2000 a julho 2010). 

Causa do óbito n (%) 

Idade 

(meses) 

Média Desvio padrão 

Síndrome torácica aguda 14 (36,8) 30,4 29,2 

Septicemia 12 (31,6) 21,2 17,1 

Sequestro esplênico 8 (21,1) 14,6 6,6 

Desconhecida 3 (7,9) 57,0 14,2 

Não relacionada 1 (2,6) 13,0 n.a. 

n.a = Não aplicável. 

 

A análise de 10 anos dos dados do Programa de Triagem Neonatal para 

Hemoglobinopatias no estado do Rio de Janeiro mostrou que a chance de indivíduos com 

doença falciforme estarem vivos em 120 meses (10 anos) é de 94% (IC 95% 0,918-0,964), 

com chance global de morte por ano de 1,5 óbitos por 100 pacientes (Figura 10). Quando 

apenas os pacientes com HbSS ou HbSβ
0
 são considerados, a chance de morte é de 2,1 por 

100 pacientes por ano. Para esse subgrupo, a probabilidade de sobrevivência no final do 

período foi 92,4% (IC 95% 0,894 – 0,955) e significativamente menor do que no grupo das 

outras variantes de doença falciforme (98%, IC 0,954-1,000, P=0,007), como visto na Figura 

11. Durante o período do estudo, 140 (15%) pacientes do Programa de Triagem Neonatal para 

hemoglobinopatias foram tratados com HU e apenas um (0,7%) evoluiu para o óbito. 
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Figura 10. Curva de sobrevida estimada de 912 crianças com hemoglobinopatias 

diagnosticadas no Programa de Triagem Neonatal entre agosto de 2000 e julho 

de 2010. As linhas tracejadas representam o intervalo de confiança de 95% na 

curva de sobrevida. 
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Figura 11. Curvas de sobrevida estimada de 912 crianças com 

hemoglobinopatias diagnosticadas no Programa de Triagem Neonatal 

entre agosto de 2000 e julho de 2010 por tipo de hemoglobinopatia. 
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4.2 USO DA HIDROXICARBAMIDA  

4.2.1 Características dos pacientes 

Entre 1 de agosto de 2000 e 31 dezembro de 2009, havia 1760 pacientes com doença 

falciforme matriculados no HEMORIO, com idade entre 3 e 18 anos. 905 (51,4%) eram do 

sexo masculino e 855 (48,6%) eram do sexo feminino. A idade média no início do período de 

observação foi de 7,0 ± 4,7 anos (médiana 5,0; 3 a 17 anos). Entre os 1760 pacientes, 

267(15,2%) preencheram os critérios clínicos ou de laboratório e foram tratados com 

hidroxicarbamida (Tabela 4). As indicações para o início do uso da HU foram dor recorrente 

(n = 121, 45,3%), mais do que 1 evento de STA (n=67, 25,1%), concentração de  Hb <6 g/dl 

(n=65, 24,4%), e AVE anterior em paciente que não aceitava programa de transfusão crônica 

(n=14, 5,2%). A duração média da terapêutica com HU foi de 2 anos (0,1 a 6,5 anos), e a dose 

média foi de 20,8 ± 4,8 mg/kg/d (médiana de 20,0 10 a 32 mg/kg/d). A maioria dos doentes 

tratados com hidroxicarbamida tinha genótipos HbSS ou HbSβ
0
talassemia. Um pequeno 

número de pacientes com HbSC, HbSβ
+
 talassemia, e HbSD também recebeu HU (Tabela 4). 

Não houve diferença entre os sexos comparando pacientes que utilizaram HU e os que não 

utilizaram o fármaco; no entanto, as crianças que foram tratadas com HU eram mais jovens 

(5,4 ± 3,6 vs. 7,2 ± 4,8 anos, P <0,001). Havia maior proporção de pacientes com genótipo 

HbSS ou HbSβ
0
talassemia (91% vs.73%, P<0,001) entre os indivíduos tratados. Todos os 

pacientes com idade ≥5 anos receberam pelo menos 2 doses da vacina pneumocócica 

heptavalente conjugada e 2 doses da polissacarídica. Nenhum dos pacientes do grupo em uso 

de HU estava em regime de transfusão crônica ou foram submetidos a transplante de medula 

óssea. 
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Tabela 4. Características dos pacientes de acordo com o tratamento. 

 Não tratados  Tratados com Hidroxicarbamida 

P 
 

Número 

de 

pacientes 

Idade na 

entrada 

 (anos) 

 

Número 

de 

pacientes 

Idade na 

entrada 

(anos) 

Duração do 

tratamento 

(anos) 

Todos os 

genótipos 
1493 

7,2 ± 4,8
a
 

5 (3–17)
b
 

 267 
5,4 ± 3,6 

3 (3–16) 
2,0 (0,1 – 6,5) <0,0001 

        

HbSS e 

HbSβ
0
talassemia 

1095 7,4 ± 4,8 

6 (3–17) 
 243 

5,5 ± 3,5 

3 (3–16) 2,1 (0,1 – 6,5) <0,0001 

        

HbSC 275 6,5 ± 4,4 

3 (3–17) 
 10 6,2 ± 4,1 

4 (3–12) 
0,9 (0,5 – 3,1) 0,84 

HbSβ
+
talassemia 90 6,8 ± 4,8 

4 (3–17) 
 10 

 

5,1 ± 4,0 

3 (3–15) 

 

2,0 (0,2 – 6,5) 0,29 

HbSD 33 7,4 ± 5,0 

5 (3–16) 
 4 3,8 ± 1,5 

3 (3–6) 
1,1 (0,4 – 3,6) 0,16 

a 
Média ± desvio padrão; 

b 
Médiana (faixa de variação) 

P corresponde à comparação da idade entre os grupos não tratados e tratados. 
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4.2.2 Eficácia e Segurança 

Os benefícios clínicos esperados da hidroxicarbamida foram investigados no 

subgrupo de 238 crianças que receberam o fármaco por mais do que 6 meses, em um total de 

1321,8 pessoas-anos de follow-up. Apresentamos na Tabela 5 a proporção de pacientes que 

teve os benefícios clínicos esperados (diminuição do número de hospitalizações e visitas à 

emergência) e a melhora nos exames laboratoriais (aumento da Hb, VCM, HbF, e diminuição 

de leucócitos, neutrófilos, contagem de plaquetas e de reticulócitos). Mais do que 60% das 

crianças apresentou resposta à terapia nos parâmetros clínicos e laboratoriais avaliados. 

Houve aumento significativo da concentração de Hb, HbF, e VCM, e diminuição nos 

leucócitos, neutrófilos, contagem de plaquetas, percentagem de reticulócitos, atendimentos de 

emergência e hospitalizações, durante a terapia com HU. Houve redução significativa nas 

internações hospitalares (0,4 para 0,2 eventos por ano, 50% declínio), duração da 

hospitalização (4 para 1,6 d, 60% declínio) e atendimentos de emergência (3,4 para 2,2 

eventos por ano, 35% declínio) entre as crianças tratadas com HU quando se compara os 12 

meses antes com 12 meses após impregnação. 
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Tabela 5.  Efeitos hematológicos e clínicos nas crianças que receberam terapia com hidroxicarbamida. 

 Antes da HU Em uso de HU 
Mudanças nos 

valores médios 
Responsivos à HU, n (%) 

Hemoglobina (g/l) (n=238) 84 87 +3,0* 151 (63%) 

Leucócitos (x109/l) (n=238) 14,2 11,2 -3,0* 196 (82%) 

Neutrófilos (x109/l) (n=238) 6,2 4,9 -1,3* 177 (74%) 

Contagem de plaquetas (x109/l) 

(n=238) 
470,0 436,2 -33,8* 158 (66%) 

Reticulócitos (%) (n=237) 13,4 11,9 -1,5* 148 (62%) 

HbF (%) (n=235) 7,1 10,3 +3,2* 177 (75%) 

VCM (fl) (n=238) 84,2 91,4 +7,2* 211 (89%) 

Hospitalizações/ano (n=238) 0,4 0,2 -0,2* 216 (91%) 

Dias de hospitalizações (n=238) 4 1,6 -2,4* 214 (90%) 

Visitas à emergência /ano (n=238) 3,4 2,2 -1,2* 184 (77%) 

Resultados apresentados em termos de médias. Comparações realizadas entre os períodos de 12 meses antes e durante o tratamento. 

*P<0,05; HU= Hidroxicarbamia n = número de observações; HbF = Hemoglobina fetal; VCM = Volume globular médio.* P <0·001 

para mudança nas médias** Responsivo: definido como a mudança de "antes da HU" para "durante HU" para cada uma das variáveis 

analisadas: aumento da hemoglobina, VCM, HbF, e diminuição dos leucócitos, neutrófilos, reticulócitos, número de internações e 

atendimentos na emergência (devido a dor ou síndrome torácica aguda). 

 



57 

 

 

Não houve caso de neutropenia grave (neutrófilos <500x10
9
/l). Durante o período de 

escalonamento de dose, 5 pacientes (2%) apresentaram neutropenia moderada transitória 

(neutrófilos 500-1000x10
9
/l), e 7 (3%) tiveram neutropenia leve (neutrófilos 1000-

1500x10
9
/l). Houve um caso de reticulocitopenia absoluta (<80x10

9
/l) com piora da anemia 

que exigiu redução permanente da dose para menos do que 15 mg/ kg/d. Não houve casos de 

trombocitopenia grave (contagem de plaquetas <100x10
9
/l). Nenhum paciente apresentou 

toxicidade hematológica grave ou necessitou suspensão permanente da terapêutica com HU 

devido à toxicidade hematológica após o período de aumento da dose. Não houve casos de 

toxicidade renal ou hepática com o uso da hidroxicarbamida, e nem de doença maligna entre 

as crianças tratadas. 

4.2.3 Causas e Circunstâncias do Óbito 

Houve um total de 38 mortes. Alguns pacientes faleceram em casa ou em outros 

estabelecimentos de saúde e nestes, a causa exata da morte não pôde ser estabelecida. As 

informações sobre as circunstâncias da morte foram obtidas por revisão dos registros 

disponíveis. A causa mais comum de morte foi STA (17 casos), seguido de 

infecção/septicemia (13 casos) e AVE (4 casos) (Tabela 6). Três pacientes morreram em outra 

unidade hospitalar e as causas exatas da morte não puderam ser determinadas, no entanto 

todos os três foram admitidos por eventos dolorosos graves. Houve apenas um óbito não 

relacionado à doença falciforme devido a complicações de osteossarcoma, em uma paciente 

que não recebeu HU. Não houve diferenças significativas na causa de morte entre indivíduos 

com HbSS/ Hbβ
0
talassemia e os com HbSC/Hbβ

+
talassemia/HbSD. 
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Tabela 6.  Causas de mortalidade e circunstâncias do óbito. 

 n (%) 
Idade no 

óbito  

Tratado 

com HU 

(n) 

Genótipo 

(n) 

HbSS/ 

HbSβ
0
-

talassemia 

Hb 

SC 

Hb 

Sβ
+
 

Hb

SD 

Síndrome 

torácica aguda  17 (45%) 7 (3 - 17)
a
 1 15 2 0 0 

Infecção/  

septicemia 13 (34%) 11 (3 - 15) 0 8 3 1 1 

AVE 4 (10%) 16 (8 - 17) 0 4 0 0 0 

Morte durante  

crise 3 (8%) 13 (9 - 16) 0 3 0 0 0 

Não 

relacionada 

 

1 (3%) 9 0 1 0 0 0 

HU = Hidroxicarbamida; 
a 

Médiana (faixa de variação); AVE = Acidente vascular 

encefálico. A única morte não relacionada desta coorte foi causada por complicações de 

osteossarcoma. 

 

 

Apenas uma das 13 crianças que morreram de septicemia teve uma hemocultura 

positiva: Streptococcus pneumoniae, sensível à penicilina (sorotipo não disponível). Nos 

outros 12 casos de morte devido à infecção/septicemia, a cultura de sangue ou não foi 

realizada ou o resultado foi negativo. Este achado foi devido, possivelmente, à dificuldade na 

obtenção de testes de cultura de sangue ou a pré-tratamento com antibióticos. 

A única morte que ocorreu entre indivíduos tratados com hidroxiuréia foi de um 

menino que iníciou tratamento aos três anos de idade e morreu de STA com 7 anos de idade. 

Ele foi tratado durante quatro anos com uma dose estável média de 28 mg/kg/d. Seus exames 

laboratoriais sinalizavam boa resposta à terapia: a concentração de Hb aumentou de 7,0 para 

8,2 g/dl, os neutrófilos diminuíram de 4,2 para 2,8x10
9
/l, a percentagem de reticulócitos 

diminuiu de 26,8 para 19,6% (reticulócitos absolutos diminuíram de 726 para 530 x 10
9
/l), 

HbF aumentou de 3,0 para 6,3%, e o VCM aumentou de 74 para 91fl. Além disso, a 

frequência de comparecimentos à emergência e o número de internações diminuiu em 50% 

após o início do tratamento. 
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4.2.4 Efeito sobre a Mortalidade 

O tempo total de seguimento para toda a coorte pediátrica foi 7925 pessoas-ano. 

Apenas as causas relacionadas com a doença falciforme (total 37) foram incluídas na análise 

de sobrevida, gerando uma taxa de mortalidade total relacionada com a DF de 0,47/100 

pessoas-ano (IC 95% 0,33-0,64). Houve mais mortes entre as crianças com HbSS e 

Hbβ
0
talassemia, em comparação aos outros genótipos, e mais mortes entre pacientes que não 

tomavam HU do que entre os que usavam HU (Tabela 7). Houve 36 mortes entre os pacientes 

que não utilizavam o fármaco e apenas uma entre os que tomavam HU (χ
2
=4,57; P = 0,03). 

No final do intervalo de nove anos, a sobrevida para os pacientes que utilizaram 

hidroxicarbamida foi significativamente maior do que os que não utilizaram 

hidroxicarbamida, 99,5% (IC 95% 0,986-1,000) vs. 94,5% (95% 0,924-0,966), P = 0,013 

(Figura 12 A). A inclusão de uma causa de óbito não relacionada com a doença falciforme 

(devido a complicações de osteossarcoma em uma criança que não recebeu hidroxicarbamida) 

não alterou os resultados persistindo a ocorrência significativa de mais mortes no grupo não-

HU em comparação com o grupo de HU (χ
2 

=4,75, P = 0,029). Além disso, a sobrevida entre 

os pacientes com HU permaneceu significativamente maior do que a dos pacientes que não 

usaram o fármaco, 99,5 (IC 95% 0,986-1,000) vs. 94,4% (IC 95% 0,923- 0,965), P = 0,01 

após a inclusão da única morte relacionada. A taxa de censura foi semelhante entre os 

pacientes com e sem HU. 
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Tabela 7. Taxa de mortalidade estratificada por genótipo e uso de hidroxicarbamida. 

 Terapia com 

hidroxicarbamida 

Número                

de óbitos 

relacionados 

com DF 

Tempo de 

acompanhamento 

(pessoas-ano) 

Taxa de óbito/100 pessoas-ano 

(IC 95%) 

Todos os genótipos 
Não 36 6473 0,56 (0,39 - 0,77) 

Sim 1 1452 0,07 (0 - 0,38) 

HbSS or HbSβ
0
talassemia 

Não 29 4902 0,59 (0,40 - 0,85) 

Sim 1 1330 0,08 (0 - 0,42) 

HbSC 
Não 5 1056 0,47 (0,15 - 1,10) 

Sim 0 50 n.a 

HbSβ
+
talassemia 

Não 1 380 0,26 (0 - 1,47) 

Sim 0 53 n.a 

HbSD 
Não 1 135 0,74 (0,02 - 4,13) 

Sim 0 19 n.a 

n.a = não aplicável; DF = doença falciforme; IC = intervalo de confiança. 
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A duração total de follow-up para o subgrupo HbSS e Hbβ
0
talassemia foi de 6232 

pessoas por ano, com uma taxa de mortalidade total de 0,5/100 pessoas/ano. A sobrevida foi 

significativamente maior entre os pacientes que usaram HU do que naqueles que não a 

utilizaram: 99,5% (IC 95% 0,984-1,000) vs. 94% (IC 95% 0,915-0,965), P = 0,01 (Figura 12 

B). Para o grupo de pacientes HbSC, HbSD e Hbβ
+
talassemia, a duração total de 

acompanhamento foi de 1693 pessoas/ano, e a sobrevida entre os pacientes que utilizaram HU 

foi de 100%, comparado com 96,7% (IC 95% 0,941-0,993) naqueles que não utilizaram (P = 

0,46), Figura 12 C. 

Modelos de regressão logística foram construídos para investigar a associação de 

variáveis selecionadas com mortalidade. Por causa da idade e do genótipo terem sido 

significativamente diferentes entre os pacientes que usaram e os que não utilizaram 

hidroxicarbamida (Tabela 4), a idade no momento da morte e o genótipo foram incluídos 

neste modelo de regressão logística. A inclusão dessas duas variáveis (idade no momento da 

morte e genótipo), fosse individualmente ou como variáveis de interação, não alterou 

significativamente a estimativa pontual (odds ratio, OR) para uso de hidroxicarbamida (a 

modificação da OR foi menor do que 10%), e, por conseguinte, foram mantidos no modelo 

final. Neste modelo, a variável de interesse primário (uso de HU) foi significativamente 

associada com a diminuição da mortalidade, levando a uma redução de 87% no risco de morte 

(OR 0,13, IC 95% 0,02-0,99, P = 0,049). 
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Sobrevida segundo o uso de hidroxicarbamida. As curvas de sobrevida de 

Kaplan-Meier são apresentadas: para toda a coorte de crianças com doença falciforme 

(A), para os pacientes com HbSS/ (B) e para aqueles com HbSC, 

 e HbSD (C). 

 



63 

 

 

4.3 HIPERTENSÃO PULMONAR 

Cento e oitenta e sete pacientes se voluntariaram para o estudo. Cento e trinta e oito 

preencheram inicialmente os critérios de inclusão. Oito pacientes tinham  HbSC, 2 HbSβ
+
, 2 

HbSD, e um HbCC e foram excluídos. O diagnóstico de HbSS ou HbSβ
0
 foi confirmado em 

125 pacientes (123 com SS e 2 com Sβ
0
talassemia) e apenas estes efetivamente participaram 

do estudo. O grupo era composto de setenta e oito mulheres (62%) e quarenta e sete homens 

(38%). Dos 125, trinta e sete (27%) utilizavam HU. 

Quarenta e três (34%) pacientes tiveram TRJV anormal enquanto oitenta e dois 

(66%) apresentaram TRJV normal. A Tabela 8 lista os dados clínicos, laboratoriais e os 

ecocardiográficos em ambos os grupos. Pacientes com TRJV anormal eram 

significativamente mais velhos (P=0,001), mais anêmicos (P<0,001), tinham níveis mais 

elevados de LDH (P=0,006), contagem de reticulócitos mais alta (P=0,024) e maior 

mortalidade (P<0,008). A bilirrubina indireta não foi estatisticamente diferente entre os 2 

grupos (P>0,05), sugerindo a ausência de hiper-hemólise. A contagem de reticulócitos dos 

pacientes com TRJV ≥2,5 m/s não era alta o suficiente para indicar a presença desta alteração. 

Além disso, trinta e três pacientes com TRJV normal estavam em uso de HU, que inibe a 

eritropoiese e diminui a contagem de reticulócitos, o que, em caso de haver hiper-hemólise, 

aumentaria ainda mais a diferença entre os 2 grupos.  A HbF tendeu a ser mais elevada no 

grupo com TRJV normal (P=0,056). Todos os outros parâmetros mostrados na Tabela 8 não 

foram significativamente diferentes entre os 2 grupos. O modelo multivariado de regressão 

logística utilizado para os 125 pacientes indicou que a idade (P = 0,002) foi a covariável que 

influenciou o resultado do TRJV. A árvore de classificação mostrada na Figura 13 reforça este 

resultado com a idade de corte de trinta e dois anos. 
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Tabela 8. Dados clínicos, laboratoriais e ecocardiográficos em pacientes com velocidade de 

regurgitação tricúspide  normal e anormal. 

 
TRJV <2,5 m/s 

(n = 82) 

TRJV ≥2,5 m/s 

(n =43) 
P 

Dados Clínicos    

Pacientes, n 82 43 0,0007 

Idade, anos 27,6 ± 10,6 34,7 ± 12,9 0,0014 

Sexo M/F 30/52 19/24 0,5261 

IMC kg/m
2
 20,4 ± 3,8 20,0 ± 3,1 0,5545 

6MWT, m 566,0 ± 81,4 (n=79) 554,2 ± 109,1 (n=39) 0,5504 

6MWT, % previsto 78,4 ± 12,1 (n=79) 78,1 ± 18,5 (n=39) 0,9124 

Hidroxiureia, n 33 (40,2%) 9 (20,9%) 0,0486 

Úlcera de perna, n Desconhecido 0 
 

Priapismo, n Desconhecido 0 
 

Óbitos
*
, n 2 (2,4%) 7 (16,3%) 0,0082 

    

Dados Laboratoriais    

Hemoglobina, g/dl 9,0 ± 2,2 7,8 ± 1,4 0,0003 

Hematócrito, % 25,8 ± 5,3 22,6 ± 3,8 0,0002 

Leucócitos, 10
3
/µl 10,1 ± 3,4 10,7 ± 3,8 0,4193 

Plaquetas, 10
3
/µl 410,1 ± 148,4 432,0 ± 150,0 0,4374 

Hb F, % 8,7 ± 5,9 6,6 ± 5,4 0,0557 

Reticulócitos, % 10,4 ± 3,7 12,1 ± 4,5 0,0235 

Bilirrubina total, mg/dl 3,6 ± 1,8 4,5 ± 2,9 0,0752 

Bilirrubina direta, mg/dl 0,6 ± 0,3 0,8 ± 0,5 0,0354 

Bilirrubina indireta, mg/dl 3,0 ± 1,8 3,7 ± 2,6 0,1225 

LDH, IU/l 837,0 ± 343,4 1064,8 ± 463,1 0,0059 

FA, IU/l 126,9 ± 118,6 114,0 ± 58,1 0,4189 

TGO, IU/l 44,6 ± 21,6 53,7 ± 25,3 0,0376 

Creatinina, mg/dl 0,8 ± 0,2 0,8 ± 0,5 0,3703 

    

Dados TC e 

Ecocardiografia  
   

PSAP Max,  mmHg 32,9 ± 3,9 40,0 ± 6,5 <0,0001 

PSAP Min, mmHg 28,0 ± 3,8 35,0 ± 6,4 <0,0001 

 ̅  , mmHg 14,4 ± 3,7 (n=39) 19,4 ± 4,2 (n=20) <0,0001 

Diâmetro AP, mm - 27,8 ± 3,4 (n=39) - 

 

 

 

 

 

Os valores referem-se à média ± desvio padrão para variáveis contínuas. 

TRJV = velocidade de regurgitação tricúspide; IMC =índice de massa corporal; 6WMT = teste de 

caminhada de 6 minutos; 
* 

= óbitos relacionados com a doença falciforme; Hb F = hemoglobina 

fetal; LDH = desidrogenase lática; FA = fosfatase alcalina; TGO = transaminase glutâmico-

oxalacética; TC = tomografia computadorizada; PSAP = pressão sistólica da artéria pulmonar; Max 

= máximo; Min =mínimo; �̅�   = pressão média da artéria pulmonar; AP = artéria pulmonar;  
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A árvore de sobrevida (Figura 14) identificou a creatinina sérica como uma variável 

relevante (P = 0,01), com um valor de corte de 1 mg/dl e interação com TRJV. A taxa de 

sobrevida para o grupo de pacientes com creatinina >1 mg/dl foi menor do que o grupo com 

creatinina  ≤1 e com valores normais de TRJV. 

Figura 13. Árvore de classificação mostrando os gráficos de barra em 

cada nó terminal. Cada nó representa um grupo de indivíduos com 

características semelhantes. O nó 2 mostra que 61 pacientes (75%) com 

idade inferior a 32 anos têm TRJV (do inglês, velocidade de regurgitação 

tricúspide) normal, 17 (21%), moderadamente elevada e 3 (4%), 

substancialmente elevada. O nó 3 mostra que entre os pacientes com 

mais de 32 anos, 21 (48%) têm TRJV normal, 19 (43%), moderadamente 

elevada e  os 4 restantes (9%), substancialmente alterada. 
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Os dados foram analisados de novo através da concepção de uma matriz de 

coeficientes (Figuras 15 e 16). O coeficiente de correlação está sempre entre -1 e +1. Quanto 

mais próximo de 1 ou -1, maior a correlação,  direta ou inversamente proporcional, por 

exemplo: -1.0 a -0.7 forte associação negativa; de -0,7 a -0,3 fraca associação negativa; de -

0.3 a +0,3 pouca ou nenhuma associação; de 0,3 a +0.7 fraca associação positiva e de +0.7 a 

+1.0 forte associação positiva. Um valor próximo de zero indica que não há correlação
131

. 

Segundo este critério, observamos que na nossa coorte as variáveis são, no geral, não 

correlacionadas ou apresentam correlação fraca. O maior coeficiente de correlação foi 

Figura 14. Árvore de sobrevida mostrando uma curva de Kaplan-

Meier em cada nó terminal. Os pacientes são inicialmente separados 

com base na creatinina. Aqueles com creatinina ≤1 mg/dl são 

apresentados subdivididos pela TRJV (do inglês, velocidade de 

regurgitação tricúspide). A probabilidade de sobrevida em 50 meses é 

aproximadamente 85% para o nó 3, 100% para o 4 e 80% para o 5. Os 

73 indivíduos do nó 4 com TRJV normal têm melhor probabilidade de 

sobrevida do que os dos nós 3 e 5. 
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observado com os dados de toda a coorte (r= +0.36), quando associamos as variáveis 

bilirrubina indireta e LDH. O sinal positivo indica que quando a bilirrubina indireta cresce o 

LDH também cresce. Entretanto, esse valor indica que a correlação é fraca entre as variáveis. 

Ao aplicar a matriz em cada grupo de pacientes, com TRJV normal e TRJV anormal, os 

resultados mostram que as variáveis foram fracamente correlacionadas umas com as outras, 

em ambos os grupos. A Figura 15 mostra a matriz dos coeficientes dos oitenta e dois 

pacientes com TRJV normal. A correlação entre a LDH e bilirrubina indireta (r = 0,35, fraca 

associação positiva) é ligeiramente maior do que bilirrubina indireta e reticulócitos (r = 0,27, 

nenhuma associação), e mais forte do que a correlação entre a LDH e reticulócitos (r = 0,18, 

próximo de zero). Os valores de LDH foram fracamente correlacionados com a contagem de 

reticulócitos, mas fortemente correlacionados com a hemoglobina. 

Do mesmo modo, a Figura 16 mostra a matriz dos coeficientes dos quarenta e três 

pacientes com TRJV anormal. Mais uma vez, o método estatístico mostra fraca correlação 

entre cada par de variáveis. A correlação entre a LDH e bilirrubina indireta (r = 0,31) é, 

novamente, ligeiramente maior do que bilirrubina indireta e reticulócitos (r = 0,26) e mais 

forte do que a correlação entre a LDH e reticulócitos (r = 0,12). 
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Figura 15. Matriz de correlação mostrando ausência de correlação 

significativa entre cada par de variáveis para os oitenta e dois 

pacientes com TRJV (do inglês, velocidade de regurgitação tricúspide) 

normal (<2,5). Os números correspondem ao coeficiente de correlação 

linear. LDH=desidrogenase lática; BiliI=bilirrubina indireta; 

Hb=hemoglobina.  
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Dez pacientes foram a óbito durante o período de acompanhamento. Uma dessas 

mortes não foi claramente relacionada com a anemia falciforme (acidente de automóvel), 

sendo interpretada como de causa desconhecida e, consequentemente, excluída da análise 

estatística. A Tabela 9 lista as características dos pacientes falecidos. Sete dos pacientes 

tinham TRJV >2,5 m/s e 2, TRJV <2,5 m/s. A síndrome torácica aguda foi a causa mais 

comum de morte. 

 

Figura 16. Gráfico de correlação mostrando ausência de correlação 

significativa entre cada par de variáveis nos quarenta e três pacientes com 

TRJV (do inglês, velocidade de regurgitação tricúspide) elevada (≥2,5). Os 

números correspondem ao coeficiente de correlação linear.  

LDH = desidrogenase lática; BiliI = bilirrubina indireta; Hb= hemoglobina. 
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Tabela 9 - Causas de óbito e características dos pacientes. 

Paciente Sexo 
Idade 

anos 

TRJV 

m/s 

 ̅   

mmHg 

ECO 

PSAP  

Max 

ECO 

PSAP 

Min 

Causa da morte 

1 M 40 2,7 N 35 35 STA 

2 M 34 2,6 N 36 31 STA 

3 M 60 2,5 20 34 29 STA 

4 F 36 2,4 N 33 28 STA 

5 M 18 3 16 46 41 AVE 

6 F 40 2,9 N 39 39 Septicemia 

7 F 29 0 12 36 31 Desconhecida 

8 F 42 2,6 N 38 33 Septicemia 

9 F 50 2,4 17 34 34 STA 

10 M 55 2,8 N 41 36 Septicemia 

TRJV = velocidade de regurgitação tricúspide;  ̅   = pressão média da artéria pulmonar; ECO PSAP = 

pressão sistólica da artéria pulmonar obtida por ecocardiografia; STA = Síndrome torácica aguda; Max 

= Máxima; Min = Mínima. 
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5.  DISCUSSÃO 

5.1 TRIAGEM NEONATAL  

Desde a identificação de que o uso de penicilina oral a partir do nascimento 

modificava a historia natural da doença falciforme, diminuindo em 84% o risco de septicemia 

por germes encápsulados, vários programas de triagem foram sendo estabelecidos, 

começando nos USA. O programa de triagem neonatal da Califórnia, relatou uma taxa de 

mortalidade de 1,8% em pacientes com DF diagnosticados no período neonatal e 8,0% em 

pacientes diagnosticados após 3 meses de idade
141

. 

Na Jamaica, um estudo
117

 relatou uma taxa de mortalidade de 20% durante os 

primeiros 10 anos de vida de crianças com HbSS que não haviam sido diagnosticados no 

período neonatal. No Brasil, até 25% das crianças com HbSS morriam durante os primeiros 5 

anos de vida
34

. 

Estes estudos indicaram que as principais causas de morte foram infecções por 

germes encápsulados e sequestro esplênico. Outros estudos relataram que o risco de 

septicemia e meningite foi de cerca de 10% em crianças com HbSS, com cerca de dois terços 

dos casos ocorrendo antes da idade de 2 anos
72,107

. Estes dados são apoiados por estudos 

anteriores no Brasil e nos EUA, realizados antes do início do programa de triagem descrito no 

presente estudo
70,77

. 

O objetivo mais importante de um programa de triagem neonatal é identificar os 

recém-nascidos com a doença e iniciar medidas terapêuticas e preventivas o mais cedo 

possível. Na DF, estas medidas devem ser implementadas dentro de 2-4 meses após o 

nascimento
130

. A incidência de HbSS em recém-nascidos varia entre os estados, países e ao 

longo do tempo. No estado da Califórnia, por exemplo, a incidência de DF em 1996 foi de 

22,5 por 100.000 nascidos ou cerca de 1:4.400, mas em 2009, esse número diminuiu para 15,2 

por 100.000 crianças  ou aproximadamente 1:6.600 nascimentos
12,89

. Esta diminuição deveu-

se ao aumento do número de crianças asiáticas triadas. Em um estudo na Philadelphia, a 

incidência foi de 1:404 nascimentos e 1:204 nascimentos se considerarmos apenas os afro-

americanos
25

 e em Cincinnati, a incidência foi de 1:300 crianças afro-americanas
73

. A 

incidência na Jamaica é de 1:250
117

 e no Reino Unido, com triagem feita apenas entre 

afrodescendentes, é de 1:400
35

. Nosso estudo mostra que a incidência de doença falciforme no 
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estado do Rio de Janeiro é de 1:1.335 nascimentos e a incidência de traço falciforme é de 

cerca de 5%. Esta incidência é a terceira maior no Brasil após os estados da Bahia e de Minas 

Gerais
39

. 

O que torna este programa único dentro do Brasil é o fato de a triagem inicial, os 

estudos de confirmação e o acompanhamento médico nos primeiros seis meses de vida terem 

sido realizados numa única instituição de saúde e pelo mesmo grupo de hematologistas. A 

triagem e a confirmação dos testes foram feitos por HPLC de alta sensibilidade e 

especificidade além de permitir a realização de um grande volume de testes
108

. Ademais, a 

triagem inicial foi feita em uma amostra de sangue enviado para o HEMORIO e os testes 

confirmatórios em amostra de sangue retirada diretamente da criança através de punção em 

veia periférica, no momento da 1ª entrevista com a família. Isso é diferente do que ocorre em 

outros programas de triagem onde o teste confirmatório é feito em uma amostra de sangue 

encaminhada ao laboratório, o que diminui a segurança. Finalmente, há que ressaltar que uma 

vez que o diagnóstico tenha sido confirmado, a equipe do HEMORIO continua a prestar 

assistência integral por seis meses às crianças, antes de encaminhá-las para o município de 

origem. Isso criou ampla oportunidade para a equipe orientar os pais sobre a DF e suas 

manifestações. 

Semelhante ao relatado em outros estudos, a mortalidade foi maior entre os pacientes 

com HbSS
76,84

. A distribuição por idade dos óbitos de crianças mostrou que a maioria ocorreu 

nos primeiros cinco anos de vida, provavelmente devido à incidência de eventos agudos 

graves na primeira infância. A taxa de mortalidade na população geral em crianças menores 

de 5 anos de idade no estado do Rio de Janeiro foi de 3,67 mortes por 100 pacientes
59

. A taxa 

de mortalidade de crianças com HbSS neste estudo foi 3,7% durante os 10 anos do estudo. 

Além disso, a taxa de mortalidade dos recém-nascidos brasileiros que foram inscritos em um 

programa não tão centralizado e abrangente como o nosso foi 5,6% (P <0,05)
39

. Diante destes 

achados, nosso estudo confirma a importância do estabelecimento de programas de triagem 

para DF no Brasil como ferramenta para a modificação da história natural da doença. 

Alguns relatos anteriores indicaram que a infecção foi a principal causa de morte, 

seguida de sequestro esplênico
76,84

. Neste estudo, no entanto, a STA foi a principal causa de 

morte seguida de septicemia e sequestro esplênico, semelhante ao relatado previamente por 

outras coortes
112

. O maior conhecimento da STA entre pediatras e melhores critérios de 
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diagnóstico podem explicar porque essa condição foi a principal causa de mortalidade nesta 

coorte. 

A alta taxa de mortalidade devida a STA pode representar ainda episódios que 

evoluíram de infecções pulmonares. Hemoculturas, no entanto, foram feitas em 41% dos 

pacientes e foram positivas em apenas 15 pacientes. Os organismos encontrados em ordem 

decrescente de frequência incluíram: Salmonella spp. em seis pacientes, Escherichia coli em 

cinco, Streptococcus pneumoniae em dois, Pseudomonas aeruginosa em um, e 

Staphylococcus aureus, em um paciente. Acreditamos que o aumento do uso de HU em uma 

idade precoce possa diminuir a incidência de STA no futuro
78

. Apesar dos ensinamentos sobre 

como palpar o baço a familiares e cuidadores, 12 crianças morreram devido a sequestro 

esplênico, o que mostra a necessidade de reforçar a capacitação dos cuidadores neste aspecto. 

Um número significativo de óbitos ocorreu por septicemia, apesar do uso de 

penicilina profilática desde a confirmação do diagnóstico. Inicialmente, o programa de 

vacinação com pneumo conjugada heptavalente estava disponível apenas em um local no Rio 

de Janeiro o que pode ter contribuído para baixa aderência devido à necessidade de o cuidador 

comparecer a mais de um local para a vacinação: a unidade de saúde básica perto de sua 

residência para vacinações regulares e outra, na cidade de Rio de Janeiro, para as vacinas 

especiais. Em 2011, a pneumo conjugada decavalente tornou-se disponível em todas as 

unidades de saúde publica, como parte do programa de vacinação regular. Acreditamos que 

esse acesso mais fácil vá expandir a cobertura e reduzir a mortalidade por septicemia nesta 

população. 
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5.2 USO DA HIDROXICARBAMIDA 

A doença falciforme é a doença monogênica mais comum no Brasil, onde até 4% da 

população geral é portadora do traço falciforme. Estima-se que 1 em cada 1000 nascidos 

vivos tenha a doença
76

. As complicações da DF continuam a tirar a vida de um grande número 

de crianças em todo o mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, onde a 

prevalência é mais alta
58,82

. 

No nosso grupo de crianças com DF que foram tratados com HU devido à gravidade 

da doença, houve sobrevida significativamente maior do que entre as não tratadas, que 

apresentavam um fenótipo mais brando. Os efeitos da HU incluíram aumento da concentração 

de Hb, VCM e HbF, e diminuição da leucometria, número de neutrófilos, contagem de 

reticulócitos e de plaquetas,  o que está de acordo com a literatura tanto em população 

pediátrica quanto adulta com DF
68,146

. Além disso, a HU promoveu uma redução significativa 

nas hospitalizações (em 50%), duração da hospitalização (em 60%) e atendimentos de 

emergência (em 35%) na comparação entre os períodos antes e durante o tratamento. As 

poucas toxicidades observadas foram reversíveis e não impediram a continuação do 

tratamento. 

Uma redução da mortalidade em 40% foi relatada em adultos com HbSS que 

responderam à HU com maior produção de HbF
133

. Benefício semelhante foi demonstrado 

posteriormente pelo mesmo grupo quando a exposição cumulativa para HU foi ≥10 anos
134

. 

Aumento da sobrevida foi também descrita em uma coorte de pacientes gregos adultos com 

diferente genótipos (HbSS, HbSβ
0
talassemia e HbSβ

+
 talassemia) e que utilizou HU por até 

17 anos
144

.  

O presente trabalho é o primeiro a mostrar o efeito da hidroxicarbamida na redução 

da mortalidade entre crianças com doença falciforme. A magnitude da redução do risco de 

mortalidade é um pouco maior do que o relatado nos estudos com adultos (87% vs. 40 a 74% 

em adultos)
133,134,144

. O tempo de exposição médio do nosso estudo foi de 2 anos quando a 

redução da mortalidade já pôde ser demonstrada. O aumento das comorbidades e da disfunção 

crônica de órgãos já presente na população adulta pode explicar a necessidade de um longo 

tempo de uso do fármaco (>10 anos) para que os benefícios se tornem aparentes. 

A mortalidade por septicemia diminuiu significativamente desde a instituição de 

medidas profiláticas, como a penicilina diária e a vacinação pneumocócica
1,42

. Entretanto, os 
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óbitos por infecção ainda são importantes causas de morte na África Subsaariana e na 

América do Sul
39,149

. 

Nenhum dos nossos pacientes tratados com HU teve infecção como causa de morte 

apesar da infecção constituir a segunda causa mais comum de morte na nossa coorte. Alguns 

autores demonstram que utilizando ratos transgênicos com HbSS, em um modelo de 

pneumonia pneumocócica e septicemia, a administração de HU melhorou significativamente a 

sobrevida
69

. Neste estudo, demonstrou-se que a hidroxicarbamida diminuiu o extravasamento 

de neutrófilos no pulmão infectado, coincidente com a ocorrência de níveis significativamente 

reduzidos de E-selectina no soro e no epitélio pulmonar. Embora não se possa confirmar este 

mecanismo em nosso estudo, a redução dos leucócitos observada em 82% dos pacientes pode, 

por si só, ter contribuído para a diminuição dos marcadores inflamatórios
53

, o que 

presumivelmente, pode ter protegido nossos pacientes da infecção pneumocócica. Dados 

similares foram observados em importante trabalho multicêntrico publicado. Nele, 

septicemia/bacteremia ocorreram menos comumente nas crianças tratadas com HU do que no 

grupo placebo
146

. Embora nessa pesquisa a diferença não tenha sido estatisticamente 

significativa, os 3 casos de septicemia pneumocócica estavam no grupo placebo e houve um 

número significativamente menor de episódios de gastrenterite entre indivíduos tratados com 

HU
139,146

. Finalmente, há que se ressaltar o papel desempenhado pela hidroxicarbamida como 

um agente virostático, o que foi demonstrado in vivo contra HIV e vírus da hepatite C
80,95

. 

Todos os pacientes que morreram de septicemia no nosso estudo tinham recebido 

pelo menos 2 doses de vacina conjugada heptavalente para pneumococos, disponíveis à época 

apenas na rede de imunobiológicos especias, tendo sido observada baixa adesão entre os 

pacientes. As vacinas conjugadas pneumocócicas com 10 e 13 cepas não estavam disponíveis 

para uso nas unidades de atenção básica no Brasil até 2011. A maior dificuldade no acesso à 

heptavalente e a indisponibilidade das outras vacinas conjugadas pode explicar a alta 

incidência de morte por infecção neste grupo. 

Nosso estudo tem algumas limitações que merecem ser nomeadas. A natureza 

retrospectiva desta análise possibilita a existência de dados incompletos, causada pela perda 

de seguimento de alguns casos e indisponibilidade de uns poucos registros. Como pontos 

positivos, ambos os grupos (HU e cuidado padrão) foram acompanhados com a mesma 

frequência após escalonamento de dose (intervalos de 2-3 meses), receberam o mesmo 

cronograma de imunizações, usaram igualmente penicilina profilática, sendo assistidos pelos 
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mesmos profissionais e na mesma instituição. Um achado muito relevante é o de que seria de 

se esperar que o fenótipo mais grave dos pacientes que utilizaram HU conduzisse a um maior 

risco de mortalidade, o que não foi observado. A magnitude da associação entre o uso de HU 

e mortalidade não foi alterada quando ajustada para idade e genótipo. 

Para que a HU possa melhorar a sobrevida, o uso prolongado é provavelmente 

necessário, portanto, a segurança por longo prazo é importante. Ainda há preocupações sobre 

o potencial de genotoxicidade e carcinogenicidade com o uso de HU por período prolongado, 

mas os dados disponíveis até o presente não sustentam esta afirmação. Estudos transversais, 

prospectivos e controlados com placebo avaliaram a genotoxicidade usando analise de 

cariótipo, citostase de leucócitos, citotoxicidade e formação de reticulócitos micronucleados e 

não mostraram aumento significativo na genotoxicidade em comparação com as medições 

antes do início e após a instituição da terapia
65,83,85,86

. Não foram observados casos de 

malignidade entre as crianças tratadas com hidroxicarbamida nesta coorte apesar de um total 

de 1452 pessoas-anos de exposição. 
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5.3 HIPERTENSÃO PULMONAR 

A doença falciforme em geral e a anemia falciforme, em particular, são comuns no 

Brasil. O número de casos estimado pelo Ministério da Saúde encontra-se entre 25.000-

30.000 pacientes com aproximadamente 3.500 novos casos com HbSS diagnosticados 

anualmente
23

. 

A melhora na abordagem clínica nas últimas décadas prolongou a sobrevida dos 

pacientes no HEMORIO, resultando em aumento significativo no número de pacientes 

adultos. Com maior longevidade, espera-se que uma nova série de comorbidades e novas 

complicações da HbSS tornem-se aparentes. Semelhante a estudos anteriores
6,45,98,99,132 

os 

nossos resultados mostram que a TRJV anormal está associada com mau prognóstico e alta 

taxa de mortalidade entre os pacientes com HbSS. 

Maior causa de morte na doença falciforme (2% em crianças e 5% em adultos), a 

STA é caracterizada pela presença de infiltrado pulmonar sem etiologia definida. Dez (8,0%) 

dos pacientes no estudo faleceram e a principal causa de morte foi STA. Isto se justifica, pois 

complicações frequentes da DF, como a crise de dor e especialmente STA, podem precipitar 

um súbito agravamento da pressão pulmonar diminuindo a chance de sobrevivência desses 

pacientes
88

. 

É importante observar ainda que, nesta coorte, anemia não decorreu de hiper-

hemólise. O último termo é frequentemente utilizado livremente e com base no pressuposto 

de que o nível de LDH é prioritariamente uma medida de sobrevida dos glóbulos vermelhos, 

mas não há evidência consistente para este pressuposto
13

. A doença falciforme é uma doença 

hemolítica, portanto, todos os pacientes têm graus variáveis de hemólise e isto é mais grave na 

HbSS. A gravidade da hemólise varia entre os pacientes, dependendo do nível de HbF, o tipo 

de haplótipos β
S
 e a presença ou ausência de α-talassemia

10
. A enzima LDH é encontrada em 

quase todos os órgãos do corpo
13

 e, por isso, lesões teciduais causadas por cirurgia, trauma, 

doenças agudas ou crônicas podem estar associadas com níveis aumentados de LDH. Níveis 

elevados de LDH no mieloma múltiplo, por exemplo, estão relacionados com a gravidade da 

doença e pior prognóstico, embora a hemólise não seja um problema nessas 

circunstâncias
66,127

. Os parâmetros de hemólise foram determinados em todos os pacientes 

com HbSS inscritos no Estudo Multicêntrico de Hidroxiureia e a LDH não era um deles
9,26,27

. 

Naquele estudo, quando havia hiper-hemólise, os níveis de Hb estavam reduzidos de 8,5 ± 
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1,94 g/dl para 5,8 ± 1,12 g/dl, a contagem de reticulócitos aumentava de 9,5 ± 5,44 para 20,9 

± 8,14% e a sobrevida das hemácias marcadas com 
51

Cr tinham vida média diminuída de 13,4 

± 3,78 dias para 8,0 ± 3,06 dias. A meia vida da hemácia marcada com 
51

Cr diminuiu de 35,4 

± 14,2 dias para 16,6 ± 8,77 dias e a razão entre o conteúdo de Hb na hemácia/Hb no 

reticulócitos diminuiu de 17,0 ± 6,3 para 7,5 ± 1,89
11,22

. 

No presente estudo, a fraca correlação dos valores de LDH com a contagem de 

reticulócitos e sua mais forte correlação com a Hb independente de uma TRJV normal ou 

elevada sugere que os valores TRJV não estão correlacionados com a taxa de hemólise, mas 

com a anemia per se. Assim, no nosso estudo o pequeno aumento absoluto na contagem de 

reticulócitos e bilirrubina indireta não parecem ser suficientemente elevados para caracterizar 

hiper-hemólise. Essas alterações estavam, mais provavelmente, relacionadas com a hemólise 

contínua, característica dos pacientes HbSS. 

Em um estudo brasileiro, no qual a HP foi diagnosticada por cateterismo direito em 

pacientes com HbSS
41

, os autores indicaram que os pacientes com HP comprovada por 

cateterismo tinham hiper-hemólise devido a níveis significativamente mais elevados de LDH. 

Entretanto, os dados apresentados mostraram que a contagem de reticulócitos e os níveis de 

bilirrubina indireta, dois verdadeiros marcadores de hemólise, não foram significativamente 

diferentes entre os pacientes com HAP e sem HAP. Os níveis de Hb, no entanto, eram 

significativamente mais baixos nos pacientes com HAP em comparação com o grupo com 

cateterismo normal. Assim, nos parece que, como na nossa coorte, é a gravidade da anemia, 

independentemente da taxa de hemólise que está associada com à HAP. 

A função renal é, também, um relevante parâmetro a ser monitorado em pacientes em 

risco de desenvolver HAP. Em 2010, a presença de albuminúria foi associada a um risco 

elevado de desenvolver HP em pacientes com HbSS
5
. A associação parece ser devida à 

presença de receptores semelhantes à fms-tirosina-quinase-1 no plasma que estavam elevados 

nos pacientes com DF e albuminúria. Esse achado já foi associado a envolvimento renal em 

outras condições
151

 e pode representar a ligação entre a glomerulopatia e a disfunção 

endotelial em pacientes com HP e DF. 

Os nossos pacientes que tinham nível de creatinina >1,0 mg/dl apresentaram maior 

taxa de mortalidade. Da mesma forma, o estudo de Fonseca e col
41

 identificou que pacientes 

com HbSS e HAP comprovada por cateterismo direito tinham níveis significativamente mais 
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elevados de ureia e creatinina. Os achados dos dois estudos demonstram que a função renal 

anormal é um marcador que sinaliza um grupo de risco elevado para o desenvolvimento de 

HAP em DF. 

Como o ecocardiograma não é o padrão áureo para prever HAP
40,98

, pode ser que 

alguns dos nossos pacientes com TRJV anormal não tenham ou não venham a desenvolver 

HAP. Entretanto, os pacientes com HbSS que têm mais de trinta e dois anos de idade com 

TRJV anormal, LDH alta e anemia mais acentuada estão em um grupo em risco de 

desenvolver HAP. 

A não realização de cateterismo direito nos pacientes de alto risco é um ponto fraco 

do estudo. Os pontos fortes deste estudo, entretanto, incluem a falta de viés na seleção de 

pacientes para a inscrição e o fato de o estudo ter sido prospectivo.  
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6.  CONCLUSÕES 

1. Nos primeiros
 
10 anos do Programa de Triagem Neonatal, a doença falciforme foi 

identificada em 912 pacientes (1 para cada 1335 nascimentos) e a taxa de mortalidade 

dessa coorte foi de 3,7%, um número menor do que o histórico disponível. 

2. Mais do que sessenta por cento dos pacientes tiveram alguma resposta clínica ou 

laboratorial ao uso de hidroxicarbamida; em comparação com o período prévio ao uso 

do medicamento, houve uma diminuição do número de hospitalizações/ano em 50%, 

duração da hospitalização/ano em 60% e de idas à emergência/ano em 35%. 

3. Houve um aumento significante na sobrevida em 9 anos que foi de 99,5% nos tratados 

com hidroxicarbamida em comparação com 94,5% nos não tratados com o fármaco. 

4. O uso de hidroxicarbamida foi associado a uma redução no risco de morte da ordem 

de 87%. 

5. Considerando a lesão crônica de órgãos em geral, e a hipertensão pulmonar em 

particular, nosso estudo revelou que alguns critérios previsores podem indicar risco 

aumentado de HAP, entre eles, idade ≥32 anos, TRJV anormal, creatinina >1,0 mg/dl, 

anemia mais acentuada e níveis de LDH mais elevados — Os pacientes com este 

subfenótipo devem ser considerados para cateterismo cardíaco direito para o 

diagnóstico de certeza de HAP. 
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