
	

	

  
 
  

 
 
 

2019 

 

Escola de Nutrição 

Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição 
PPGSN 

 

Dissertação 

 

A doença falciforme em cidades 
históricas mineiras: uma avaliação 
da assistência primária à saúde, 
dos perfis clínico e nutricional e de 
biomarcadores moleculares da 
dislipidemia 

 

 

Thomás Viana de Souza 



	

	

Thomás Viana de Souza 
 
 
 
 
 

A doença falciforme em cidades históricas mineiras: uma avaliação 
da assistência primária à saúde, dos perfis clínico e nutricional e 

de biomarcadores moleculares da dislipidemia 
 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição 

da Escola de Nutrição da Universidade 

Federal de Ouro Preto, para obtenção 

do título de Mestre em Saúde e 

Nutrição. 

 

Área de concentração: Saúde Coletiva. 

 

Orientador: Prof. Dr. George Luiz Lins 

Machado Coelho. 

Coorientadora: Profª. Drª. Célia Maria da 

Silva. 

 

 
 

 
Ouro Preto - MG 

2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	

	

ii	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

iii	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais por me dedicarem o tempo precioso de suas vidas, 

Aos meus avós, minha fonte de inspirações e de eternas saudades. 



	

	

iv	

AGRADECIMENTOS 
 

Ao Professor George, pela confiança, pelo incentivo e principalmente pela maneira 

sábia e paciente com que me auxiliou na construção desse trabalho. 
 

À Professora Célia, uma das responsáveis pelo meu interesse pela anemia 

falciforme, agradeço pelo incentivo desde as fases iniciais dessa pesquisa e por sua 

contribuição científica no estudo da Doença Falciforme em nosso país. 
 

À Rosângela, por sua generosidade e pela maneira com que me fez enxergar a 

importância dos pequenos detalhes na construção desse trabalho. 
 

À Aline, também por sua generosidade e paciência em me guiar pelos grandes 

desafios da pesquisa no atual cenário político em que vivemos. 
 

A todos da equipe do NUPAD, da Fundação Hemominas, da Santa Casa da 

Misericórdia de Ouro Preto e das Unidades Básicas de Saúde das cidades de 

Congonhas, Mariana e Ouro Preto, pela colaboração e o carinho com que me 

receberam, apoiaram e auxiliaram em todas as fases da pesquisa, em especial a: 

Kelen, Priscila, Rosi, Sabrina e Sanny. 
 

Ao corpo docente, discente e técnicos administrativos da Universidade Federal de 

Ouro Preto agradeço o apoio e toda a ajuda que obtive, em especial aos grandes 

colegas: Anna, Cássio, Cibelle, Gabriel, Júlia e Vinícius. 
 

Aos meus amigos e familiares, agradeço pelo apoio incondicional, especialmente ao 

André, que tanto me amparou nas dificuldades desse longo caminho. 
 

À minha irmã Ana Clara e aos meus pais, Marcos e Mônica, a quem dedico esse 

trabalho, pelo incentivo aos estudos desde sempre, pelo apoio, carinho e pela 

enorme compreensão com minha ausência. 
 

Finalizo com o meu muito obrigado aos pacientes e seus familiares por contribuirem 

tanto para a pesquisa científica nacional. 
 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) e financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), código de financiamento: 

305999/2014-1. 



	

	

v	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

 
Um feixe 

da rude luz da ancestralidade 
transpassa-me a sombra 

e me projeta 
negro 

sobre pés descalços 
 

No longe das origens 
pisar 

o húmus entrelaçado 
de mijo e fezes 

dos porões negreiros 
 

Pisar savanas 
de África. 

 
 

Luiz Walter Furtado 
Conjugação de silêncios (Páginas Editora, 2019) 



	

	

vi	

RESUMO 
 

Introdução: A Doença Falciforme (DF) é uma anemia hemolítica hereditária que 
configura a produção da hemoglobina (Hb) S no lugar da Hb A. Devido à alta 
morbimortalidade, é demandado uma boa assistência em todos os níveis de 
atenção, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS). Objetivos: avaliar o 
perfil sociodemográfico, clínico e nutricional da DF e a assistência prestada a ela na 
APS; comparar o estado clínico, nutricional e laboratorial entre os grupos Anemia 
Falciforme (AF) (homozigose dominante SS) versus DF (hemoglobinopatias SC e 
outras variantes); avaliar a presença de variantes genéticas e sua associação com a  
dislipidemia. Metodologia: estudo transversal, do tipo descritivo, comparativo e 
associativo. Foi realizado um levantamento dos indivíduos com DF nascidos entre 
2000 e 2018 nas cidades de Congonhas, Mariana e Ouro Preto/MG a partir do 
banco de dados do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico, com 
posterior análise de prontuários médicos na Fundação Hemominas, aplicação de 
questionário e realização de exames físico e laboratorial (perfil lipídico, cinética de 
ferro e vitaminas B12 e D). Foram realizadas comparações das características 
sociodemográficas, clínicas e nutricionais entre os grupos AF e DF. Foi descrita a 
frequência alélica e genotípica de três polimorfismos do tipo single nucleotide 
polymorphism nos genes ANGPTL4 (rs116843064), APOA5 (rs662799) e ZNF259 
(rs964184) e avaliada a possível associação entre os polimorfismos com variações 
lipídicas. Resultados: A partir da amostra final (n = 29), 51,7% dos participantes 
eram do sexo masculino; 41,4%, AF; 86,2%, pardos ou negros; 82,7%, das classes 
sociais D ou E; 20,7% sem acesso a saneamento básico; 51,7% com vacinação 
incompleta; 62,9% não realizavam puericultura na APS; 65,5% usavam unidades 
secundárias como porta de entrada diante de intercorrências agudas; 41,4% tinham 
dificuldade no transporte ao Hemominas; 13,8% tinham baixo peso ou baixa 
estatura; 72,4% com vitamina D baixa; 31,0% com hipertrigliceridemia; 51,7% com 
Lipoproteína de Alta Densidade (HDL-c) diminuída. Comparando os grupos AF e DF, 
houve diferença estatística para os níveis basais de Hb, leucócitos e reticulócitos; 
uso de hidroxiureia; realização de hemotransfusão; consumo diário de água; 
oximetria ao exame físico; níveis de ferritina e HDL-c. Ninguém apresentou a 
variante do gene ANGPTL4; 6,9% apresentaram a do gene APOA5 e 24,1%, a do 
gene ZNF259. A associação entre as mutações presentes e as alterações 
lipidêmicas não apresentaram diferença estatística. Conclusão: Foi notória a falta de 
preparo e conhecimento dos profissionais de saúde sobre a DF e seu manejo clínico 
na APS. Salienta-se o quão importante é uma rede de atenção à saúde devidamente 
preparada, articulada e com capacidade operacional compatível com as 
necessidades do indivíduo. Pelo perfil sociodemográfico, percebe-se que a DF está 
incorporada em um contexto de desigualdade social, contribuindo significativamente 
para o seu mau prognóstico. Foi possível constatar um estado clínico mais grave no 
grupo da AF, corroborando com a literatura. Com uma amostra reduzida, as 
associações das variantes gênicas com a dislipidemia ficaram limitadas, diminuindo 
o poder estatístico para análises envolvendo estes genes. Mais estudos que 
caracterizam o perfil clínico e que avaliem a assistência prestada aos indivíduos com 
DF na APS possibilitariam a identificação das necessidades dos pacientes e das 
fragilidades da rede assistencial. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Anemia Falciforme; Atenção Primária à Saúde; Dislipidemias; 
Polimorfismo de Nucleotídeo Único; Saúde da Criança e Saúde do Adolescente. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Sickle cell disease (SCD) is a hereditary hemolytic anemia that 
configures the production of hemoglobin (Hb) S in place of Hb A. Due to the high 
morbidity and mortality, good care is required at all levels of care, especially in 
Primary Health Care (PHC). Objectives: to evaluate the sociodemographic, clinical 
and nutritional profile of SCD and the care provided to it in PHC; comparing clinical, 
nutritional and laboratory status between the groups Sickle Cell Anemia (SCA) 
(dominant SS homozygosis) versus SCD (SC hemoglobinopathies and other 
variants); to evaluate the presence of genetic variants and their association with 
dyslipidemia. Methodology: cross-sectional, descriptive, comparative and associative 
study. We conducted a survey of individuals with SCD born between 2000 and 2018 
in the cities of Congonhas, Mariana and Ouro Preto/MG from the database of the 
Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico, with subsequent analysis of 
medical records at the Hemominas Foundation, questionnaire application and 
physical and laboratory examinations (lipid profile, iron kinetics and vitamins B12 and 
D). Comparisons of sociodemographic, clinical and nutritional characteristics were 
made between groups SCA and SCD. The allelic and genotypic frequency of three 
single nucleotide polymorphism in the genes ANGPTL4 (rs116843064), APOA5 
(rs662799) and ZNF259 (rs964184) were described and the possible association 
between the polymorphisms with lipid variations was evaluated. Results: From the 
final sample (n = 29), 51.7% of the participants were male; 41.4%, SCA; 86.2%, 
brown or black; 82.7%, from social classes D or E; 20.7% without access to basic 
sanitation; 51.7% with incomplete vaccination; 62.9% didn’t perform childcare in 
PHC; 65.5% used secondary units as a gateway to acute complications; 41.4% had 
difficulty transporting to Hemominas; 13.8% were underweight or short; 72.4% with 
low vitamin D; 31.0% with hypertriglyceridemia; 51.7% with decreased High Density 
Lipoprotein (HDL-c). Comparing the SCA and SCD groups, there was a statistical 
difference for baseline Hb, leukocyte and reticulocyte levels; use of hydroxyurea; 
blood transfusion; daily water consumption; oximetry on physical examination; ferritin 
and HDL-c levels. No one presented the ANGPTL4 gene variant; 6.9% presented the 
APOA5 gene and 24.1% presented the ZNF259 gene. The association between 
present mutations and lipid changes didn’t present statistical difference. Conclusion: 
The lack of preparation and knowledge of health professionals about SCD and its 
clinical management in PHC was noticeable. It's emphasized how important is a 
health care network properly prepared, articulated and with operational capacity 
compatible with the needs of the individual. From the sociodemographic profile, it's 
clear that SCD is embedded in a context of social inequality, contributing significantly 
to its poor prognosis. It was possible to find a more severe clinical condition in the 
SCA group, corroborating the literature. With a small sample, the associations of 
gene variants with dyslipidemia were limited, reducing the statistical power for 
analyzes involving these genes. Further studies that characterize the clinical profile 
and assess the care provided to individuals with SCD in PHC would enable the 
identification of patients' needs and weaknesses of the care network. 
 
 
 
 
 
 
 

KEY WORDS: Anemia, Sickle Cell; Primary Health Care; Dyslipidemias; 
Polymorphism, Single Nucleotide; Child Health and Adolescent Health. 
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1.0 INTRODUÇÃO 
 

 A Doença Falciforme (DF) é uma doença hereditária autossômica recessiva 

originada na África, considerada a enfermidade hereditária mais comum no mundo 

(REES, WILLIAMS e GLADWIN, 2010; BRASIL, 2015; KATO et al., 2018). Ela 

resulta de uma mutação no gene da hemoglobina (Hb) localizado no cromossomo 

11, levando à substituição do aminoácido ácido glutâmico pela valina na sexta 

posição da cadeia β-globina. Assim, ocorre a produção da Hb S ao invés da Hb A 

(INGRAM, 1959). A Anemia Falciforme (AF) é caracterizada pela forma 

homozigótica dominante da Hb S (SS). Denomina-se DF quaisquer interações do 

gene da Hb S em homozigose (SS) ou em combinação com outra Hb anormal, como 

a Hb C (SC), Hb D (SD-Punjab), Hb F (SF) e/ou com o gene da β-talassemia (Sβ0 e 

Sβ+) (REES, WILLIAMS e GLADWIN, 2010; BRASIL, 2015; KATO et al., 2018). 

 Sob baixa tensão de oxigênio (O2), a Hb S polimeriza, levando à formação de 

cristais e filamentos que distorcem a membrana eritrocitária, tornando a hemácia em 

formato de foice e outras formas bizarras (BRITTENHAM, SCHECHTER e 

NOGUHCI, 1985; REES, WILLIAMS e GLADWIN, 2010; PIEL, STEINBERG e 

REES, 2017; KATO et al., 2018). As manifestações clínicas da DF variam 

consideravelmente entre os indivíduos, sendo os fenômenos vaso-oclusivos e a 

hemólise crônica seus principais determinantes, acompanhados por estado 

inflamatório crônico (REES, WILLIAMS e GLADWIN, 2010; PIEL, STEINBERG e 

REES, 2017; KATO et al., 2018). 

 No século XVIII iniciou-se a imigração forçada dos africanos para realização do 

trabalho escravo nas indústrias de cana-de-açúcar do Nordeste brasileiro e, 

posteriormente, para a extração de metais preciosos em Minas Gerais. A partir de 

então, o fluxo migratório se expandiu para várias regiões do país, dando início à 

miscigenação racial (RUIZ et al., 2007). Dessa forma, a distribuição do gene da Hb S 

no Brasil é bastante heterogênea, dependendo da composição negroide ou 

caucasoide da população local (BRASIL, 2015). 

 Em virtude de sua alta prevalência e morbimortalidade, a DF tem significativa 

importância epidemiológica para o país, tendo sido apontada como uma questão de 

saúde pública. De acordo com o manual do Ministério da Saúde (MS), a mortalidade 

entre as crianças menores de cinco anos de idade diagnosticadas com DF e sem 

cuidados de saúde é de 80% apresentando uma vida média de oito anos; enquanto, 



	

	

19	

as crianças com cuidados de saúde, a mortalidade é de 1,8%, com vida média de 45 

anos (BRASIL, 2015). 

 Há poucas evidências nacionais sobre o quão importante é a Atenção Primária 

à Saúde (APS) na DF. Estudos internacionais apontam que esses indivíduos 

apresentam comumente deficiências nutricionais, como de vitamina B12 (AL-

MOMEN, 1995; KAMINENI et al., 2006), 25-di-hidroxivitamina D (ROVNER et al., 

2008), ferro (RODRIGUES et al., 2011; DOMINGUES et al., 2017), assim como uma 

maior prevalência de baixo peso para a idade, magreza e baixa estatura para a 

idade (AL-SAQLADI, BIN-GADEEN e BRABIN, 2010; ESEZOBOR et al., 2016), 

correlacionando tais parâmetros com uma baixa condição socioeconômica 

(ANIMAHASUN et al., 2011), um pior funcionamento neurocognitivo (OLUWOLE et 

al., 2015) e um maior índice de intercorrências clínicas e internações hospitalares 

(MANDESE et al., 2016; MARTYRES et al., 2016). 

 Outro interferente na gravidade na DF é a dislipidemia, sendo observadas 

hipertrigliceridemia e hipocolesterolemia, à custa de um baixo nível de Lipoproteína 

de Alta Densidade (HDL-c) e Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL-c) (EPHRAIM et 

al., 2016; ALELUIA et al., 2017), tendo sido identificados como biomarcadores 

potencialmente graves na DF (ROMEO et al., 2007; ABE et al., 2015; OLIVA et al., 

2016). No entanto, o mecanismo de influência ainda permanece pouco esclarecido, 

sendo provavelmente multifatorial, incluindo variações genéticas. Entre essas, 

encontra-se o Single Nucleotide Polymorphism (SNP) dos genes relacionados ao 

metabolismo de lipídeos. Tais SNPs poderiam explicar parcialmente a variação dos 

níveis de lipídeos e modificar a gravidade das manifestações clínicas (SEIXAS et al., 

2010; EPHRAIM et al., 2016). No entanto, estudos que confirmam sua influência na 

DF são escassos. 

 Apesar dos avanços alcançados até o momento, o acompanhamento clínico da 

DF nas unidades secundárias de saúde (os Hemocentros) não se mostrou capaz de 

reduzir significativamente, em nosso meio, a morbimortalidade nessa população 

(FERNANDES et al., 2010). A vinculação dos indivíduos à APS com o envolvimento 

dos cuidados na Unidade Básica de Saúde (UBS) ainda é pouco expressiva e a 

descentralização desse cuidado pode incrementar as mudanças necessárias à 

redução da morbimortalidade (FERNANDES et al., 2010; GOMES et al., 2014; 

BRASIL, 2015). Desta forma, a Equipe de Saúde da Família (ESF) atuante na APS 

torna-se imprescindível no atendimento a esses indivíduos, atuando na promoção e 
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na prevenção da saúde e também na detecção precoce de possíveis intercorrências 

habituais da doença (GOMES et al., 2014; BRASIL, 2015). 

 Estudos que caracterizam o perfil sociodemográfico, clínico e nutricional e que 

avaliam a assistência prestada aos indivíduos com DF na rede de APS, possibilitam 

a identificação das necessidades do doente e das fragilidades da rede assistencial 

(FERNANDES et al., 2010; GOMES et al., 2014; SABARENSE et al., 2015). Através 

dessa pesquisa, espera-se fornecer subsídios para um plano atual de política 

pública voltado à assistência integral das crianças e adolescentes com DF na APS, 

dessa forma, aprimorando o atendimento a esse grupo vulnerável e impactando na 

diminuição da morbimortalidade dos mesmos. 

 Essa pesquisa também propôs a comparação dos estados clínicos, nutricionais 

e laboratoriais entre dois grupos: AF versus DF, uma vez que na literatura, a AF 

costuma ser clinicamente a forma mais grave (ROBERTS-HAREWOOD, 2009; 

QUINN, 2016), dessa forma, pode-se sedimentar esse achado junto à literatura.  

 Por fim, diante dos reduzidos relatos na literatura envolvendo variantes 

genéticas relacionadas nas dislipidemias na DF, este projeto propôs o estudo de 

algumas variantes comuns (cuja presença do alelo de menor frequência é ≥ 1%), 

conhecidas por sua associação significativa (p<5x10-8) com o metabolismo lipídico. 

Tal investigação poderia elucidar parte da fisiopatologia e dos moduladores 

genéticos na DF e, dessa forma, gerar ferramentas prognósticas ou diferentes alvos 

terapêuticos no tratamento dos agravos da doença. 
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2.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
  
 2.1 DOENÇA FALCIFORME: PERFIL CLÍNICO E NUTRICIONAL 
  
 2.1.1 SISTEMA HEMATOLÓGICO 

A hematopoiese refere-se ao processo de produção dos elementos figurados 

do sangue. O processo é regulado por meio de uma série de etapas que começa 

com a célula-tronco hematopoiética (LU et al., 2008; ORKIN e ZON, 2008; 

DOULATOV et al., 2012). As células-tronco têm a capacidade de produzir hemácias, 

granulócitos de todas as classes, linfócitos, monócitos e plaquetas (FIG. 1) 

(GUYTON e HALL, 2016). Após a consignação em determinada linhagem, as células 

progenitoras e precursoras hematopoiéticas ficam cada vez mais sob a influência 

reguladora dos fatores de crescimento e hormônios (HOFFBRAND, MOSS e 

PETTIT, 2008; DOULATOV et al., 2012). 

 

Figura 1: Gênese das células sanguíneas (hematopoiese). 

 
Fonte: Adaptado de ASTER, 2016. 
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A eritropoetina é o hormônio regulador envolvido na produção de hemácias, 

processo este denominado eritropoiese. Ela é sintetizada e liberada por células de 

revestimento dos capilares peritubulares no rim e, em menor quantidade, nos 

hepatócitos (JELKMAN, 2011; DOULATOV et al., 2012). O estímulo fundamental à 

produção da eritropoetina é a disponibilidade de O2 para as necessidades 

metabólicas dos tecidos. Uma oferta deficiente de O2 ao rim resulta em aumento da 

síntese do hormônio, seguido de amplificação no número de células progenitoras 

imaturas, as quais dão origem ao aumento no número das hemácias (LU et al., 

2008; ORKIN e ZON, 2008; JELKMAN, 2011). Na medula óssea, o proeritroblasto é 

o primeiro eritroide morfologicamente identificável que sofrerá sucessivas divisões 

celulares (FIG. 2), resultando na produção das hemácias (DOULATOV et al., 2012; 

GUYTON e HALL, 2016). 

 

Figura 2: Gênese das hemácias (eritropoiese). 

 

 
Fonte: GUYTON e HALL, 2016. 
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A hemácia madura é uma célula com diâmetro médio de 7,8 micrômetros, 

anucleada, de formato bicôncavo com uma membrana celular extremamente flexível 

para atravessar com sucesso a microcirculação (KLINKEN, 2002; HOFFBRAND, 

MOSS e PETTIT, 2008). Essas células são produzidas na medula óssea e, no 

estágio de reticulócitos, são liberadas para a corrente sanguínea (KLINKEN, 2002). 

Os reticulócitos são ligeiramente maiores do que as hemácias maduras, e ainda 

retêm no citoplasma ligeiros traços de basofilia, dando uma coloração com 

policromatofilia (LU et al., 2008). Um a dois dias após terem entrado na circulação 

sanguínea, os reticulócitos perdem todas as suas organelas, num processo 

denominado exocitose, têm o volume ligeiramente reduzido e adquirem a coloração 

citoplasmática própria das hemácias maduras (KLINKEN, 2002; LU et al., 2008; 

GUYTON e HALL, 2016). 

A vida média de uma hemácia na circulação sanguínea é de cento e vinte 

dias (GUYTON e HALL, 2016). Após esse período, em virtude de seu esgotamento 

metabólico e alterações degenerativas, as hemácias sofrem um processo fisiológico 

denominado hemocaterese, no qual serão removidas da circulação e destruídas por 

células do sistema monocítico-macrofágico, localizadas no baço, no fígado, e na 

medula óssea (HOFFBRAND, MOSS e PETTIT, 2008; TARANTINO et al., 2011). 

A principal função das hemácias consiste em conter a Hb em seu interior que, 

por sua vez, apresenta a função de transportar O2 dos alvéolos pulmonares para os 

tecidos periféricos (LU et al., 2008; JENSEN, 2009). A Hb também é responsável 

pela maior parte da capacidade de tamponamento acidobásico de todo o sangue 

(GUYTON e HALL, 2016). 

As moléculas de Hb são compostas de quatro cadeias polipeptídicas (FIG. 3), 

sendo dois pares de cadeias iguais, cada qual ligada à porção heme, que, por sua 

vez, contém um átomo de ferro (BRINGAS et al., 2017). 

Na vida fetal, antes da oitava semana, predomina-se a Hb embrionária e, 

após esse período, a Hb Fetal (Hb F) (duas cadeias alfa e duas cadeias gama - α2 

γ2) (AKINSHEYE et al., 2011; GUYTON e HALL, 2016). A partir do nascimento, a Hb 

F decresce progressivamente, sendo substituída paulatinamente pela Hb A 

(ADAMSON e LONGO, 2013). Na vida adulta, cerca de 95% da Hb presente nas 

hemácias são do tipo A1 (duas cadeias alfa e duas cadeias beta - α2 β2) e o restante 

é constituído pela Hb A2 (duas cadeias alfa e duas cadeias delta - α2 δ2) e/ou Hb F 

(FIG. 4) (GIAMBONA et al., 2009; GUYTON e HALL, 2016). 
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Figura 3: Estrutura molecular da hemoglobina A1. 

 
Heme-: Protoporfirina + Ferro 
Fonte: Adaptado de BRINGAS et al., 2017. 
	

Figura 4: Evolução humana da síntese das hemoglobinas. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

Após a destruição da hemácia, a Hb será decomposta em globina, que será 

metabolizada dando origem a aminoácidos, e na porção heme, que irá liberar a 
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molécula de ferro e a bilirrubina lipossolúvel (GROTTO, 2008; SCHAER et al., 2013). 

O ferro permanece no macrófago e será reaproveitado para a síntese de outras 

hemoglobinas (GROTTO, 2008; WANG e PANTOPOULOS, 2011), enquanto a 

bilirrubina será transportada pela albumina para os hepatócitos, onde será 

conjugada com compostos que a tornam hidrossolúvel, sendo prioritariamente 

excretada nos canalículos hepáticos, indo finalmente alcançar o duodeno como 

parte da bile (STICOVA e JIRSA, 2013; GUYTON e HALL, 2016). 

Mutações na molécula de Hb podem causar alterações de sua solubilidade ou 

estabilidade, levando a uma sobrevida menor das hemácias circulantes, processo 

este denominado de hemólise (PEELING et al., 2009; SCHAER et al., 2013). 

Dependendo do grau de eficiência com que a medula óssea é capaz de compensar 

a destruição aumentada, ocorre anemia (HOFFBRAND, MOSS e PETTIT, 2008; 

ADAMSON e LONGO, 2013). 

 

2.1.2 ANEMIA 

 Anemia é definida pela redução da concentração de Hb e/ou massa 

eritrocitária, com variações de acordo com a idade, o sexo, a raça e a altitude em 

relação ao nível do mar (JANUS e MOERSCHEL, 2010; BRUGNARA e 

MOHANDAS, 2013). Em geral, o limiar para definição de anemia é o hematócrito 

(Ht) ou a Hb abaixo de dois desvios padrão da média (𝑋) da população normal 

(WHO, 2015). Na tabela a seguir (TAB. 1), estão descritos os índices hematimétricos 

conforme idade e sexo (BRUGNARA, OSKI e NATHAN, 2009). 

 As anemias podem ser classificadas do ponto de vista fisiológico e 

morfológico. Das causas fisiológicas, existem: a) diminuição na produção efetiva das 

hemácias; b) distúrbios em que há destruição ou perda de hemácias (JANUS e 

MOERSCHEL, 2010; CAMPANARO e CHOPARD, 2014). A classificação 

morfológica baseia-se no volume corpuscular médio (VCM), segundo o qual as 

anemias podem ser divididas em microcícitas (VCM abaixo do normal para sexo e 

idade), macrocíticas (VCM acima do valor esperado para sexo e idade) e 

normocíticas (VCM dentro dos valores da normalidade) e na concentração da 

hemoglobina corpuscular média (CHCM),  podendo ser divididas em hipocrômicas 

(CHCM abaixo do normal para sexo e idade) e normocrômicas (CHCM dentro dos 

valores da normalidade) (BRUGNARA e MOHANDAS, 2013; CAMPANARO e 

CHOPARD, 2014). 
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Tabela 1: Valores da média e do limite da normalidade para hemoglobina, 

hematócrito, VCM e CHCM de acordo com a idade e o sexo. 

Idade Hb (g/dL) Ht (%) VCM (fL) CHCM (g/dL) 
 𝑿 -2DP 𝑿 -2DP 𝑿 -2DP 𝑿 -2DP 
RNT 18,0 15,0 58 45 108 98 33 30 
1 semana 17,0 13,5 54 42 107 88 33 28 
2 semanas 16,0 12,5 52 39 105 86 33 28 
1 mês 14,0 10,0 43 31 104 85 33 29 
2 meses 11,5 9,0 35 28 96 77 33 29 
3 a 6 meses 11,5 9,5 35 29 91 74 33 30 
6 a 24 meses 12,0 10,5 36 33 78 70 33 30 
2 a 6 anos 12,5 11,5 37 34 81 75 34 31 
6 a 12 anos 13,5 11,5 40 35 86 77 34 31 
12 a 18 anos 
Feminino 
Masculino 

 
14,0 
14,5 

 
12,0 
13,0 

 
41 
43 

 
36 
37 

 
90 
88 

 
78 
78 

 
34 
34 

 
31 
31 

 

RNT: recém-nascido a termo; Hb: hemoglobina; Ht: hematócrito; VCM: volume 
corpuscular médio; CHCM: concentração da hemoglobina corpuscular média; 
DP: desvio padrão;	𝑋: média. 
Fonte: BRUGNARA, OSKI e NATHAN, 2009. 

 

 As manifestações clínicas da anemia são variadas e dependem não apenas 

da anemia propriamente dita, mas também do mecanismo determinante (ADAMSON 

e LONGO, 2013). Igualmente variável é a intensidade dos sintomas, dependendo da 

concentração de Hb e da velocidade com que se estabeleceu. Em geral, níveis mais 

baixos de Hb e anemias de instalação rápida estão associadas à sintomatologia 

mais intensa (JANUS e MOERSCHEL, 2010). As manifestações clínicas da anemia 

decorrem da redução da capacidade de transporte de O2 do sangue, levando à 

menor oxigenação dos tecidos (ADAMSON e LONGO, 2013; GUYTON e HALL, 

2016), o que pode provocar os seguintes sintomas: cefaleia, vertigem, síncope, 

fraqueza muscular, cãibras, claudicação intermitente e angina (JARJOUR e 

JARJOUR, 2008; LASCH, EVANS e SCHATELL, 2009; TANNE et al., 2010). 

Numerosos mecanismos fisiológicos atuam no sentido de minimizar a hipóxia 

tecidual, que também contribuem para a gênese de sinais e sintomas na anemia, 

como: palidez cutaneomucosa, dispneia, taquicardia, palpitações e sopro cardíaco 

(JANUS e MOERSCHEL, 2010; ADAMSON e LONGO, 2013; GUYTON e HALL, 

2016). Algumas manifestações são sinais e sintomas de uma doença subjacente 

que conduziu à anemia, como: o comprometimento do desenvolvimento somático 

(AL-SAQLADI, BIN-GADEEN e BRABIN, 2010; ESEZOBOR et al., 2016) e 
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neurológico (OLUWOLE et al., 2015) nas anemias hereditárias e a icterícia e a 

esplenomegalia nas anemias hemolíticas (MARZBAN e MOSAVINASAB, 2009; 

POZO, GODFREY e BOWLES, 2009) 

 O exame do sangue periférico (hemograma) e a contagem de reticulócitos 

são os procedimentos mais úteis para avaliação laboratorial inicial do indivíduo com 

anemia (BRUGNARA, OSKI e NATHAN, 2009; CAMPANARO e CHOPARD, 2014). 

O Ht é a proporção do volume da amostra que é ocupada pelas hemácias, sendo 

seu resultado expresso em porcentagem; a concentração de Hb é dosada por 

método colorimétrico ou espectrofotométrico e o resultado é expresso em grama por 

decilitro (g/dL); a hematimetria (contagem de hemácias) é realizada por método 

automático, fornecendo resultados mais precisos, sendo realizada em sangue total 

diluído em meio isotônico; o VCM avalia o tamanho médio da hemácia, e seu 

resultado é expresso em fentolitros (fL); a CHCM representa a concentração média 

de Hb por hemácia, com resultado expresso em g/dL; a contagem de reticulócitos 

representa o número de hemácias imaturas no sangue periférico, devendo ser 

corrigida de acordo com a fórmula: contagem de reticulócitos do indivíduo x Ht do 

indivíduo / Ht normal para idade, sexo e raça (BUTTARELLO e PLEBANI, 2008). 

 A anemia carencial ainda é um grande problema de saúde pública em vários 

países, principalmente naqueles subdesenvolvidos (MILMAN, 2011; LYNCH et al., 

2018). Em uma revisão sistemática sobre a prevalência da anemia na América 

Latina e no Caribe, verificou-se que os países com maiores índices foram a 

Guatemala, o Brasil, a República Dominicana e a Bolívia, com prevalência variando 

de 21,4 a 38,3% (MUJICA-COOPMAN et al., 2015). No Brasil, a Pesquisa Nacional 

de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher demonstrou prevalência de 20,9% 

de anemia nas crianças de 6 a 59 meses, sendo que na região nordeste ocorreu a 

maior frequência (25,5%) (BRASIL, 2009c). 

 

 2.1.3 ANEMIAS HEMOLÍTICAS 
 Anemia hemolítica é causada pela destruição precoce das hemácias, ou 

seja, antes dos cento e vinte dias (GUYTON e HALL, 2016). Sua reposicão é feita 

pela medula óssea, que pode aumentar a produção em até oito vezes, permitindo 

que a vida média das hemácias seja reduzida a até dez a vinte dias sem que ocorra 

anemia. Alterações no hemograma surgem quando a hemólise supera a capacidade 

de produção medular (OSKI, BRUGNARA e NATHAN, 2009). 
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 As anemias hemolíticas podem ser classificadas em agudas ou crônicas, em 

intravasculares ou extravasculares (de acordo com o local da hemólise) e em 

hereditárias ou adquiridas, conforme evidenciado no quadro abaixo (QUADRO 1) 

(OSKI, BRUGNARA e NATHAN, 2009). 
 

Quadro 1: Classificação das anemias hemolíticas. 

Hereditárias Adquiridas 
Doenças de membrana (esferocitose) 
Deficiências enzimáticas (G6PD, 
piruvatoquinase) 
Hemoglobinopatias (talassemias e 
doença falciforme) 

Infecções 
Drogas 
Doença hepática 
Mediadas por anticorpos 
Microangiopatia (Síndrome hemolítico-
urêmica, coagulação intravascular 
disseminada) 

G6PD: glicose-6-fosfato desidrogenase. 
 

Fonte: OSKI, BRUGNARA e NATHAN, 2009. 

 

 A hemólise pode ser confirmada por algumas alterações verificadas em 

exames laboratoriais, como aumento da bilirrubina indireta (BARCELLINI e 

FATTIZZO, 2015) e da desidrogenase lática, liberadas pela destruição celular 

(BARCELLINI et al., 2014), aumento dos reticulócitos, causada pela resposta 

medular de aumento da produção de hemácias (BARCELLINI e FATTIZZO, 2015) e 

redução da haptoglobina, uma proteína que se liga à Hb livre (SHIH, MACFARLANE 

e VERHOVSEK, 2014). 

 Dentro do grupo das hemoglobinopatias, têm-se aquelas com defeitos 

quantitativos, como as talassemias, e aquelas com defeitos qualitativos da produção 

de Hb, como a DF (OSKI, BRUGNARA e NATHAN, 2009; PIEL, STEINBERG e 

REES, 2017). 

  
 2.1.4 DOENÇA FALCIFORME 
 A DF é o termo utilizado para definir um grupo de anemias hemolíticas 

hereditárias caracterizadas pela alteração estrutural na cadeia da β-globina, levando 

à produção de uma Hb anormal, denominada Hb S (INGRAM, 1959). 

 A Hb S resulta de uma alteração molecular responsável pela mutação no 

gene que codifica a fração β-globina da Hb A (cadeia polipeptídica α2 β2), no 

cromossomo 11. Essa mutação leva à substituição do aminoácido ácido glutâmico 
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pela valina na sexta posição da cadeia peptídica da proteína, levando a diversas 

alterações físico-químicas na molécula de Hb (INGRAM, 1959; REN et al., 2017). 

Sua herança é considerada autossômica recessiva (REES, WILLIAMS e GLADWIN, 

2010). 

 O termo AF refere-se à forma homozigótica dominante da Hb S (SS) (REES, 

WILLIAMS e GLADWIN, 2010; BRASIL, 2015; KATO et al., 2018). Constitui a forma 

mais comum (ROBERTS-HAREWOOD, 2009) e, geralmente, mais grave da DF 

(QUINN, 2016). Denomina-se DF quaisquer interações do gene da Hb S em 

homozigose (SS) ou em combinação com outra Hb anormal, como a Hb C (SC), Hb 

D (SD-Punjab), Hb F (SF) e/ou com o gene da β-talassemia (Sβ0 e Sβ+) (REES, 

WILLIAMS e GLADWIN, 2010; BRASIL, 2015; KATO et al., 2018). Nessas 

categorias, não está incluído o estado heterozigótico (Hb AS), chamado traço 

falciforme, geralmente assintomático (FIG. 5) (REN et al., 2017). 

 

Figura 5: Possíveis combinações do gene S e seus diagnósticos. 

 
Fonte: Autoria própria. 
  

 A primeira descrição científica da AF foi relatada por Herrick, em 1910, em 

um estudante da Universidade das Índias Ocidentais, proveniente de Granada, na 

América Central, no qual se observou, à microscopia, o aspecto anômalo e alongado 

das hemácias (HERRICK, 1910).  
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 Já o primeiro relato sobre DF ocorreu nos Estados Unidos da América (EUA) 

em necrópsias de indivíduos afroamericanos, nos quais se identificou agenesia 

esplênica. Esses indivíduos tinham antecedentes clínicos crônicos similares ao da 

AF (HODENPYL, 1976). No entanto, acredita-se que a presença desta 

hemoglobinopatia perdure desde tempos imemoriais, evidenciada pelo hábito dos 

povos africanos de tatuar sua raça identificando suas doenças (RODRIGUES et al., 

2012). 

 Os estudos de haplótipos da Hb S realizados nos últimos anos sugerem que 

o gene determinante dessa Hb teve origem na África Equatorial, onde está presente 

em até 30% da população dessa região, e que as migrações de populações 

ancestrais o dispersaram por todo aquele continente, chegando à Índia, à Arábia 

Saudita e a algumas populações mediterrâneas (REES, WILLIAMS e GLADWIN, 

2010; MCGANN, 2014; PIEL et al., 2014; BRASIL, 2015; KATO et al., 2018). 

Acredita-se que a mutação que leva à formação de Hb S tenha surgido como 

resultado da vantagem conferida aos indivíduos que possuíam apenas o traço 

falcêmico em relação à resistência à malária (MODELL e DARLISON, 2008; 

TEWARI et al., 2015). 

 Quanto à epidemiologia, a DF é a doença monogênica mais comum e 

amplamente distribuída no mundo e, apesar de apresentar maior frequência nas 

regiões tropicais, pode ser encontrada no mundo inteiro, em decorrência do 

fenômeno de migração (REES, WILLIAMS e GLADWIN, 2010; TEWARI et al., 2015). 

É reconhecida como um grave problema de saúde pública, com grande impacto na 

morbimortalidade da população acometida pela doença (LOBO, 2010; BRASIL, 

2015). Aproximadamente 12 a 15 milhões de pessoas vivem com DF na África 

subsaariana. Anualmente, cerca de 300.000 crianças nascem no mundo com a 

alteração do gene (AKINGBOLA et al., 2014). O continente africano é o local de 

maior prevalência, onde cerca de 10 a 25% da população, em grande parte do oeste 

e centro-oeste da África, apresenta o traço falciforme (PIEL, STEINBERG e REES, 

2017). A figura a seguir (FIG. 6) mostra o número aproximado de recém-nascidos 

com AF no mundo em 2015 (KATO et al., 2018). 
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Figura 6: Número de recém-nascidos com Anemia Falciforme no ano de 2015.  

 
Fonte: KATO et al., 2018. 
 

 A introdução da Hb S no Brasil deu-se através do tráfico de escravos de 

inúmeras tribos africanas (FIG. 7) (BRASIL, 2015), tráfico esse iniciado em 1550 e 

suspenso oficialmente em 1850, para trabalho escravo na indústria da cana-de-

açúcar do Nordeste brasileiro e, posteriormente, para a lavra do ouro e extração de 

metais preciosos em Minas Gerais (PAIVA, 2002; RUIZ et al., 2007; BRASIL, 2015). 
 

Figura 7: Origem e dispersão do gene S no Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de BRASIL, 2009a. 
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 A partir da abolição da escravatura, o fluxo migratório se expandiu para 

várias regiões do país, dando início à miscigenação entre negros, índios e brancos, 

levando o gene da Hb S por todo o país, nas diferentes cores de pele e etnias 

(KIKUCHI, 2007; RUIZ et al., 2007; RODRIGUES et al., 2012). Estima-se que 

existam cerca de 25 a 30 mil pessoas com DF no país e que, a cada ano, surjam 

3.500 novos casos (SILVA et al., 2015). A maior prevalência ocorre na Bahia, no Rio 

de Janeiro e em Minas Gerais, devido à maior circulação de escravos africanos 

nesses estados no passado (BRASIL, 2015).  

 O Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (NUPAD) realiza a 

triagem neonatal para hemoglobinopatias desde 1998, através do Programa Triagem 

Neonatal do estado de Minas Gerais (PTN-MG). Desde a sua criação até maio de 

2017, 4,8 milhões de crianças foram triadas pelo teste. Dessas, 3.382 foram 

diagnosticadas com AF ou outras hemoglobinopatias e estão em acompanhamento 

ambulatorial. Isso resulta numa incidência aproximada de 1 caso para cada 1.400 

nascidos vivos (NUPAD, 2018). A figura abaixo (FIG. 8) apresenta a distribuição da 

DF em Minas Gerais entre 1998-2001 (JANUÁRIO, 2002). 

 

Figura 8: Incidência da doença falciforme em nascidos vivos, por Diretorias 

Regionais de Saúde, pelo Programa Estadual de Triagem Neonatal do Estado de 

Minas Gerais de 1998-2001. 
 

 
 

Fonte: JANUÁRIO, 2002. 
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 2.1.5 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 
 Em situações ditas de “estresse”, como infecções, hipóxia, variações de 

temperatura e desidratação, que repercutem com a desoxigenação, a Hb S sofre 

polimerização, resultando na distorção da forma bicôncava da hemácia para a forma 

alongada e rígida de foice (BRITTENHAM, SCHECHTER e NOGUHCI, 1985; PIEL, 

STEINBERG e REES, 2017). Essa deformação leva à hemólise através da sua 

captação pelo sistema monocítico-fagocitário, o que diminui a sobrevida da hemácia, 

em média, para 16 a 20 dias (BUNN, 1997; REES, WILLIAMS e GLADWIN, 2010; 

PIEL, STEINBERG e REES, 2017; KATO et al., 2018), bem como acarreta a adesão 

das hemácias ao endotélio, com consequente diminuição do fluxo sanguíneo, 

provocando vaso-oclusão e infarto no local afetado (FRENETTE, 2002; PIEL, 

STEINBERG e REES, 2017; KATO et al., 2018). Outros fenômenos podem ser 

acarretados, como dor, necrose, disfunções e potenciais danos permanentes em 

tecidos e órgãos, decorrentes da inflamação (FIG. 9) (BELCHER et al., 2003; 

BRASIL, 2008; PIEL, STEINBERG e REES, 2017). 

 
Figura 9: Fisiopatologia da doença falciforme. 

 
Fonte: BRASIL, 2008. 
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 Embora ocorra uma ampla variação clínica entre todas as formas, a AF é 

considerada a mais grave, enquanto as formas Hb SC, Hb Sβ+ e outras 

combinações são consideradas as menos graves da DF (SANKARAN et al., 2010; 

QUINN, 2016; PIEL, STEINBERG e REES, 2017). A variabilidade clínica pode estar 

relacionada a fatores genéticos (SANKARAN et al., 2010), níveis de Hb F 

(AKINSHEYE et al., 2011), condições socioeconômicas (ANIMAHASUN et al., 2011) 

e qualidade da assistência ofertada aos doentes (BRASIL, 2015; SABARENSE et 

al., 2015). 

 Os primeiros sintomas aparecem por volta do sexto mês de vida, quando as 

cadeias da β-globina já têm expressão importante, pois, até essa idade, há 

predominância das cadeias γ e da Hb F (FERNANDES et al., 2010; SANKARAN et 

al., 2010; AKINSHEYE et al., 2011). 

 Podem-se dividir as manifestações clínicas da DF em agudas e crônicas 

(QUADRO 2) (STEINBERG, 2014). As manifestações agudas, descritas a seguir, 

são os principais motivos de procura a um serviço de atendimento de emergência no 

país por indivíduos com a DF (BRASIL, 2009b). 
  

Quadro 2: Manifestações clínicas mais comuns da doença falciforme. 

Agudas Crônicas 
Dactilite 
Crise álgica 
Infecções 
Sequestro esplênico 
Crise aplástica 
Síndrome torácica aguda 
Acidente vascular encefálico 
Priapismo 

Úlceras em membros inferiores 
Necrose asséptica da cabeça do fêmur 
Retinopatia e glaucoma 
Insuficiência renal 
Colecistopatia crônica calculosa 
Hepatopatia 
Cardiopatia 

 

Fonte: STEINBERG, 2014. 
  

 Uma das manifestações iniciais mais comuns é a dactilite isquêmica, também 

conhecida como síndrome mão-pé, provocada por vaso-oclusão. Há dor e edema de 

extremidades, com o indivíduo podendo apresentar ou não quadro febril 

(KWIATKOWSKI et al., 2009; BALLAS, GUPTA e ADAM-GRAVES, 2012). 

 A crise álgica é a manifestação clínica mais comum da doença, sendo 

causada por lesão tecidual isquêmica. Pode ser simétrica ou assimétrica, migratória 

ou fixa, associada ou não a edema, calor local e febre (BALLAS, GUPTA e ADAM-

GRAVES, 2012; DAMPIER, 2019). Geralmente acomete extremidades em crianças 
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menores e é mais axial em adolescentes, como esterno, costelas e vértebras 

(PLATT et al., 1991; BALLAS, GUPTA e ADAM-GRAVES, 2012). 

 Durante a infância, as infecções representam a principal causa de 

mortalidade na doença (YAWN et al., 2014). A maior predisposição às infecções 

decorre da asplenia funcional associada ao déficit de opsonização e à alteração do 

sistema do complemento (BROUSSE, BUFFET e REES, 2014). Os agentes 

infecciosos mais frequentes são as bactérias encapsuladas (Streptococcus 

pneumoniae, Haemophylus influenzae, Salmonella typhimurium, Neisseria 

meningitides, Escherichia coli e Staphylococcus aureus) (BOTH, INUSA e OBARO, 

2010; YAWN et al., 2014). É importante ressaltar que o Streptococcus pneumoniae é 

o principal agente (HALASA et al., 2007;  WILLIAMS et al., 2009) e que a incidência 

de infecções por Salmonella sp. é maior na DF que na população em geral 

(MACLENNAN et al., 2008).  

 O sequestro esplênico é a segunda causa de óbito em crianças com DF 

(BROUSSE, BUFFET e REES, 2014). Caracteriza-se pela retenção de uma parte da 

volemia no baço, levando a um quadro de palidez súbita, com sinais de hipovolemia, 

esplenomegalia, queda da Hb e reticulocitose (TOPLEY et al., 1981; BROUSSE et 

al., 2012). Após a primeira crise de sequestro, há reincidência em até 50% dos 

casos, principalmente dentro dos quatro meses seguintes (BROUSSE et al., 2012). 

 A crise aplástica consiste em aplasia da série vermelha por parada de 

maturação dos precursores eritroides. Geralmente está associada com infecção pelo 

Eritrovírus B19 (CHISAKA et al., 2003; SMITH-WHITLEY et al., 2004). Pode haver 

um pródromo de febre, cefaleia e exantema, além dos sintomas de anemia, como 

palidez e fraqueza (SERVEY, REAMY e HODGE, 2007). O hemograma mostra 

anemia em graus variados, com reticulocitopenia. Discreta redução de leucócitos e 

plaquetas ocorre em alguns casos. Na maioria das vezes, o processo é autolimitado 

e, dentro de cinco a dez dias, a produção de hemácias recomeça espontaneamente 

(SERJEANT e HAMBLETON, 2001; BOTH, INUSA e OBARO, 2010). 

 Síndrome torácica aguda é um termo usado para qualquer quadro de dor 

torácica com sintomas respiratórios, febre e alguma alteração evidenciada na área 

pulmonar pela radiografia de tórax (CHARACHE, SCOTT e CHARACHE, 1979). 

Pode ser causada tanto por infecção, quanto por infarto pulmonar ou embolia 

gordurosa (VICHINSKY et al., 2000). Esse termo é usado para que seja dada 

prioridade ao tratamento do quadro e não às tentativas de investigação das causas, 
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que, na maioria das vezes estão associadas (GLADWIN e VICHINSKY, 2008). 

 O Acidente Vascular Encefálico (AVE) normalmente acomete as artérias 

carótidas internas, cerebral média e/ou anterior e a sua microcirculação 

(VERDUZCO e NATHAN, 2009; DEANE et al., 2010). Em crianças, o AVE costuma 

ser isquêmico. Em adolescentes e adultos, predomina a forma hemorrágica 

(SWITZER et al., 2006; FORTIN, HOPEWELL e ESTCOURT, 2018). Os infartos 

cerebrais recorrem em até 67% dos indivíduos entre um e dois anos após o primeiro 

episódio, se não iniciado um programa de transfusões crônicas ou o uso de 

hidroxiureia (BRASIL, 2014a; DEBAUN et al., 2014; FORTIN, HOPEWELL e 

ESTCOURT, 2018). 

 Os indivíduos com DF têm um risco elevado de priapismo recorrente 

isquêmico, que é uma ereção peniana persistente, dolorosa e involuntária, 

secundária à obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo cavernoso que, se não for 

adequadamente tratada, pode evoluir com disfunção erétil (YAWN et al., 2014; 

ANELE et al., 2015; ARDUINI e MARQUI, 2018). 

 

 2.1.6 PERFIL NUTRICIONAL 
 A nutrição na DF ainda é pouco estudada no Brasil, apesar da doença 

apresentar uma prevalência significativa (BRASIL, 2015; NOGUEIRA et al., 2015). 

Embora alterações no crescimento e desnutrição sejam comuns, ainda se 

desconhece a magnitude do envolvimento dos fatores intrínsecos e extrínsecos 

(MARTYRES et al., 2016). 

 A demanda proteico-calórica elevada e a baixa ingestão alimentar 

observadas na DF estabelecem um ciclo de doença e subnutrição de difícil manejo 

(CHAWLA et al., 2013; MANDESE et al., 2016). Nas situações de complicações e 

agudizações da doença, nas quais a hospitalização é praticamente indispensável, 

existe um aumento da demanda metabólica associado a uma ingestão 

dietética/calórica inadequada que pode se perpetuar por semanas após a alta, 

gerando um grande impacto global no que concerne ao crescimento desses 

indivíduos (HYACINTH, ADEKEY e YILGMAN, 2013; MARTYRES et al., 2016). 

 Estudos dos últimos anos relatam que indivíduos com DF apresentam uma 

maior prevalência de baixo peso (ANIMASAHUN et al., 2011; EKE et al., 2015; 

ESEZOBOR et al., 2016), baixa estatura (SOUZA et al., 2011; NOGUEIRA et al., 

2015; ESEZOBOR et al., 2016) e magreza/desnutrição (AL-SAQLADI, BIN-GADEEN 
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e BRABIN, 2010; SOUZA et al., 2011). 

 Por outro lado, a prevalência de obesidade infantil tem aumentado nas 

últimas duas décadas, principalmente nos países emergentes e de baixa renda 

(DINSA et al., 2012; FORD, PATEL e NARAYAN, 2017), e tem sido desencadeada 

por uma ampla variedade de fatores, incluindo fatores genéticos, metabólicos, 

culturais, ambientais, socioeconômicos e comportamentais (BAIDAL et al., 2016; 

OLIVEIRA e BOERY, 2018). Recentemente, um estudo observou sobrepeso e 

obesidade em mais de 20% das crianças com AF nos EUA (CHAWLA et al., 2013), 

enquanto outro estudo observou que o sobrepeso e a obesidade estão se tornando 

prevalentes entre crianças com AF, afinal, tais crianças não estão vivendo isoladas 

de outras na sociedade; dessa forma, elas estão igualmente expostas a esses 

fatores de risco (EKE et al., 2015). 

 Avaliar corretamente o estado nutricional desses indivíduos é um aspecto de 

fundamental importância, já que a desnutrição proteico-calórica nessa população é 

um fator de risco de morbimortalidade (HYACINTH e HIBBERT, 2010; CHAWLA et 

al., 2013). Tem sido sugerido que uma melhor nutrição poderia melhorar a 

composição corporal, especialmente a massa magra, e ter um impacto positivo na 

morbimortalidade da DF (AL-SAQLADI et al., 2008; HYACINTH e HIBBERT, 2010). 

O falcêmico têm uma série de deficiências de micronutrientes, tais como: vitaminas 

A, B2, B6, B9, B12, C, D e E, ferro, cálcio, magnésio e zinco (VANDERJAGT et al., 

2008; HYACINTH e HIBBERT, 2010; MARTYRES et al., 2016). Estudos 

demonstram que o baixo consumo de macro e micronutrientes específicos tem um 

impacto negativo na gravidade da doença, avaliada através do número de dias de 

admissão hospitalar (MANDESE et al., 2016; MARTYRES et al., 2016).  

 A vitamina B12, ou cobalamina, é cofator de duas importantes enzimas, 

metilmalonil-coenzima A mutase e metionina-sintase, necessárias para a síntese de 

Ácido Desoxirribonucleico (DNA) (RANDACCIO et al., 2010). Estudos evidenciam 

uma diminuição significativa da vitamina em indivíduos com DF, sugerindo que a 

deficiência se deve ao alto consumo da cobalamina para a produção de novas 

hemácias, em consequência da hemólise crônica (OSIFO et al., 1983; AL-MOMEN, 

1995; KAMINENI et al., 2006). 

 A vitamina D, que tem sua síntese cutânea estimulada pela exposição aos 

Raios Ultravioletas (RUV), é importante para o desenvolvimento normal dos ossos 

em crianças (MAKARIOU et al., 2011; WACKER e HOLICK, 2013). Pela origem da 
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doença, os indivíduos com DF têm a probabilidade de ter uma concentração maior 

de melanina, componente que proporciona a coloração da pele. Como a melanina 

dificulta a penetrância dos RUV, eles apresentam um risco aumentado de deficiência 

por exigirem maior exposição à luz solar para síntese da vitamina (ROVNER et al., 

2008; POWE et al., 2013). Outros fatores que contribuem para a deficiência da 

vitamina D nesses indivíduos são os baixos níveis de atividade física (BUCHOWSKI 

et al., 2002) e a baixa ingestão alimentar (BUISON et al., 2004; KAWCHAK et al., 

2007). 

 A deficiência de ferro também é muito comum em crianças com DF 

(RODRIGUES et al., 2011; DOMINGUES et al., 2017), principalmente nos países 

subdesenvolvidos, onde a anemia ferropriva é prevalente (MILMAN, 2011; 

CAMASCHELLA, 2015; LYNCH et al., 2018). A deficiência de ferro pode ser 

benéfica, uma vez que há uma diminuição do VCM da hemácia e, 

consequentemente, uma redução do risco de hemólise (LINCOLN, AROESTY e 

MORRISON, 1973). Ao mesmo tempo, a deficiência está associada a uma redução 

do crescimento pondero-estatural e do desenvolvimento cognitivo (VANDERJAGT et 

al., 2008; CAMASCHELLA, 2015; LYNCH et al., 2018). 

 Nos últimos anos têm sido identificadas nos indivíduos com DF alterações 

significativas no perfil lipídico, com níveis diminuídos de colesterol total, LDL-c e 

HDL-c e níveis aumentados de triglicerídeos e Lipoproteína de Muito Baixa 

Densidade (VLDL-c) (SEIXAS et al., 2010; EPHRAIM et al., 2016; ALELUIA et al., 

2017). No entanto, a fisiopatologia não está completamente esclarecida. 

 
 2.2 DOENÇA FALCIFORME: BIOMARCADORES MOLECULARES 
 
 2.2.1 MODULADORES FENOTÍPICOS 
 Embora a DF seja uma doença monogênica, decorrente de uma única 

mutação que leva à produção de Hb S, a extensa diversidade de dados 

hematológicos e manifestações clínicas é sugestiva da presença de moduladores 

fenotípicos adicionais (HABARA e STEINBERG, 2016). Fatores genéticos e 

ambientais parecem contribuir para modular a gravidade da DF e gerar a ampla 

diversidade clínica e hematológica observada (TEWARI et al., 2015; HABARA e 

STEINBERG, 2016). 

 A contribuição dos fatores genéticos tem sido amplamente estudada na 
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tentativa de explicar parte da variabilidade fenotípica clínica e laboratorial observada 

nas várias formas da DF (SMITH e ORKIN, 2016). Número crescente de estudos 

genótipo-fenótipo como os "estudos de associação de genoma total" (do inglês 

Genome wide association studies - GWAS) têm sido publicados. Tais estudos 

identificaram vários loci gênicos responsáveis pela variação fenotípica da DF, porém 

esses, em geral, explicariam apenas parte dessa variação (LIU et al., 2016; 

CHATURVEDI et al., 2017). 

 Geralmente os indivíduos que têm níveis mais altos de Hb F tendem a ter um 

curso clínico melhor, pois a presença dessa reduz a tendência de polimerização da 

Hb S dentro do eritrócito (HIGG e WOOD, 2008; AKINSHEYE et al., 2011; 
SUMMARELL e SHEEHAN, 2016). Um estudo GWAS em coorte brasileira com DF 

confirmou que cinco SNPs em três loci gênicos (rs4671393 no gene BCL11A; 

rs28384513, rs9399137 e rs4895441 no gene HBS1L-MYB e rs7482144 no gene 

HBG2) estão significativamente associados com os níveis de Hb F e explicam uma 

variação fenotípica acima de 20% na concentração dessa Hb. Esses SNPs também 

possuem poder preditivo para crises de dor (LETTRE et al., 2008). Posteriormente, 

foi realizada uma validação funcional do locus BCL11A, confirmando esse como um 

regulador crítico de Hb F (ORKIN, 2016). Os conhecimentos gerados dos estudos de 

GWAS e funcionais envolvendo os marcadores que afetam os níveis de Hb F são 

indicados como promissores para o desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas da DF (BASAK e SANKARAN, 2016; LETTRE e BAUER, 2016). 

 No entanto, tais estudos apresentam limitações, como: a) número raro de 

casos da DF em muitas populações; b) ausência de coortes com fenótipos clínicos 

bem definidos para estudos de associação e replicação dos achados; c) quantidade 

insuficiente de pessoas com sinais clínicos raros para comparar com controles; d) 

predominância de alguns fenótipos por faixa etária, como infartos vaso-oclusivos que 

predominam em crianças, enquanto úlceras de membros inferiores se agravam com 

a idade (HABARA e STEINBERG, 2016).  

 

 2.2.2 SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM 
 O processo básico na evolução das sequências de DNA é a ocorrência de 

mutações que produzem variações genéticas individuais, diversidade em uma 

comunidade e evolução das espécies ao longo do tempo. O SNP é quando ocorrem 

mutações pontuais. Esse processo é lento, raro e afeta aproximadamente 1% do 
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genoma, podendo se fixar na população como um novo alelo (ZHAO et al., 2006). 

 A princípio, cada base pode ser substituída por um dos outros três diferentes 

nucleotídeos, por exemplo, uma Adenina (A) pode ser substituída por Guanina (G), 

Citosina (C) ou Timina (T). Essas substituições levam a um erro de pareamento, 

também conhecido como mismatch, que, não sendo corrigido, pode levar, ao longo 

do tempo, ao surgimento de um SNP caso essa mutação ocorra em células 

germinativas (DRAKE et al., 1998; NACHMAN e CROWELL, 2000; LYNCH et al., 

2009). Portanto, os SNPs podem ser definidos como o polimorfismo que ocorre pela 

substituição de um nucleotídeo por outro em uma cadeia de DNA ou RNA. 

 Essa substituição pode ser do tipo transição, representando a troca de uma 

base por outra de mesma categoria bioquímica, ou seja, de uma purina por outra 

purina (A⇔G) ou de uma pirimidina por outra pirimidina (C⇔T), ou do tipo 

transversão, representando a substituição de bases de categoria bioquímicas 

diferentes, ou seja, de uma purina por uma pirimidina, ou vice-versa. A principal 

vantagem desse tipo de marcador é a ampla distribuição e a alta densidade nos 

genomas (ZUCKERKANDL e PAULING, 1965; SCHLÖTTERER, 2004; GRIFFITHS 

et al., 2009). 

 Uma das aplicações mais comuns do sequenciamento de nova geração tem 

sido a descoberta e a genotipagem de SNPs em larga escala. Esses marcadores 

têm sido utilizados para diferentes finalidades, como: construção de mapas de 

ligação, análises de diversidade genética, mapas de associação e seleção assistida 

por marcadores (KUMAR et al., 2009).  

 
 2.2.3 VARIANTES GENÉTICAS DA DISLIPIDEMIA 
 As dislipidemias têm origem multifatorial, sendo influenciadas pelo ambiente 

e por outras enfermidades, mas, principalmente, por fatores genéticos de 

suscetibilidade (RAMASAMY, 2016). Isso porque o metabolismo de lipídeos decorre 

da ação de produtos gênicos tais como as apolipoproteínas, as enzimas e os 

receptores envolvidos no transporte plasmático, tráfego intracelular, síntese e 

catabolismo e internalização celular das lipoproteínas (TEWARI e SIDDIQI, 2012). 

Além disso, dislipidemias hereditárias monogênicas, como a hipercolesterolemia 

familiar e síndromes poligênicas são descritas em muitas famílias (HEGELE, 2009; 

KHERA et al., 2016; RAMASAMY, 2016). 

Na população em geral, a variação genética é responsável por 43 a 83% da 
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variabilidade nos níveis de lipídeos no plasma (CHANG et al., 2010). Estudos de 

GWAS envolvendo grandes populações identificaram variantes genéticas raras e 

comuns significativamente associadas ao metabolismo e perfil lipídico, como 

demonstrado na figura a seguir (FIG. 10) (KATHIRESAN et al., 2007; KEENAN e 

RADER, 2013; WILLER et al., 2013; LIGTHART et al., 2016). A reprodutibilidade dos 

estudos dessas variantes genéticas de relevância clínica em outras populações com 

diferentes ancestralidades ou em subgrupos de indivíduos com a mesma doença e 

estudos de meta-análises é fortemente indicada para se confirmar ou refutar a 

associação (GOLDSTEIN, 2009; HARDY e SINGLETON, 2009). 

 
Figura 10: Estudos de associação de genoma total (GWAS) com significativa 

associação aos níveis de lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), lipoproteína de 

alta densidade (HDL-c) e triglicerídeos (p<5x10−8). 

 
Fonte: Adaptado de KEENAN e RADER, 2013. 

 

Sabe-se que a dislipidemia no indivíduo com DF pode gerar grandes 

repercussões clínicas, comprometendo o prognóstico da doença (SEIXAS et al., 

2010; EPHRAIM et al., 2016). No entanto, são poucos os mecanismos que elucidam 
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esse achado, sendo pouco explorada a associação de variantes genéticas 

relacionadas ao metabolismo e perfil de lipídeos na DF. 

Neste estudo, pretendeu-se estudar algumas variantes comuns (cuja 

frequência do alelo de menor frequência é ≥ 1%), conhecidas por estarem 

significativamente associadas (p<5x10-8) com o metabolismo lipídico. Os genes 

selecionados foram: ANGPTL4, APOA5 e ZNF259. As informações gerais dos SNPs 

e seus respectivos genes estão dispostas na tabela a seguir (TAB. 2) (FROSSARD, 

2018). 

 

Tabela 2: Informações dos Single Nucleotide Polymorphism (SNPs) em genes 

selecionados para estudo de associação com níveis de lipídeos. 

Gene/loco rs e variação Variáveis de 
associação 

Frequência global 
do alelo de menor 

frequência* 

ANGPTL4 
19p13.2 

rs116843064 
c.118G>A, p.Glu40Lis 

Níveis de 
Triglicerídeos e 

HDL-c 
A 0,010 - 0,015 

APOA5 
11q23.3 

rs662799 
g.T-1131>C; c.1891T>C ou 
c.1259T>C, 3` ou A>G 5´ 

Níveis de 
Triglicerídeos e 
HDL-c e LDL-c 

G 0,099 - 0,163 

ZNF259 
11q23.3 

rs964184 
c.*724C>G, UTR 3 ́ 

Níveis de 
Triglicerídeos e 

HDL-c 
 

G 0,168 - 0,221 

 

HDL-c: Lipoproteína de Alta Densidade; LDL-c: Lipoproteína de Baixa Densidade; 
VLDL-c: Lipoproteína de Muito Baixa Densidade. * NCBI, 2019 (1000 Genomes 
Project e The Genome Aggregation Database). 
Fonte: Adaptado de FROSSARD, 2018. 
  

O gene ANGPTL4 localizado no locus 19p13.2 (FIG. 11) está envolvido no 

controle dos níveis de triglicerídeos plasmáticos. Ao menos cinco variantes com 

significado clínico foram descritas nesse locus (VAN LEEUWEN et al., 2016; OMIM, 

2017). O gene é responsável por codificar uma proteína glicosilada, a angiopoietin-

like 4, sintetizada principalmente pelo fígado e tecido adiposo (ZHU et al., 2012; 

MUENDLEIN et al., 2014), que tem, dentre as suas funções, inibir a atividade da 

Lipase Lipoproteica (LPL), o que, consequentemente, impede a lipólise dos 

triglicerídeos plasmáticos (DIJK e KERSTEN, 2014). 
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Figura 11: Localização do gene ANGPTL4 no cromossomo 19.  

 
Fonte: GENECARDS, 2018. 

 

Variações genéticas da ANGPTL4 associadas a distúrbios do metabolismo 

lipídico foram identificadas em estudos GWAS (ROMEO et al., 2007; TESLOVICH et 

al., 2010; MUENDLEIN et al., 2014; ABID et al., 2016; VAN LEEUWEN et al., 2016). 

Especificamente, a variante rara no SNP rs116843064 (c.118G>A, p.Glu40Lis) afeta 

a estrutura da ANGPTL4 e a função de inibição da LPL, levando à redução dos 

níveis de triglicerídeos e aumento de HDL-c (ROMEO et al., 2007; TESLOVICH et 

al., 2010; VAN LEEUWEN et al., 2016), assim como ao aumento do colesterol total 

em indivíduos com DF (FROSSARD, 2018). 

 O gene APOA5 localizado no locus 11q23.3 (FIG. 12) é um membro do 

agrupamento dos genes APOA1/C3/A4/A5, que afetam a variação dos níveis de 

lipídeos na população em geral. Ele é responsável por codificar a apolipoproteína 

A5, sintetizada no fígado (PENNACCHIO et al., 2001), que regula o nível plasmático 

de triglicerídeos através de três vias: a) ativação da LPL; b) aumento da lipólise de 

quilomícrons e VLDL-c; c) aceleração da captação hepática de lipoproteínas 

remanescentes (NILSSON et al., 2011; JASIM et al., 2018). Outros estudos sugerem 

que as variantes de APOA5 afetam não apenas as concentrações de triglicerídeos, 

mas também a distribuição de outras subclasses de lipoproteínas, como LDL-c e 

HDL-c, gerando uma dislipidemia aterogênica em indivíduos de alto risco 

(GUARDIOLA et al., 2015; KIM et al., 2018). 

 

Figura 12: Localização do gene APOA5 no cromossomo 11.  

 
Fonte: GENECARDS, 2018. 
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 Estudos de GWAS têm confirmado essa associação significativa dos 

polimorfismos comuns de APOA5 para determinação dos níveis plasmáticos de 

triglicerídeos (CHASMAN et al., 2008; FAHRIOĞLU e ERGÖREN, 2018; YOU et al., 

2018), como o SNP rs662799 (g.T-1131>C; c.1891T>C ou c.1259T>C, 3` ou A>G 

5´). Estudos relatam interação significativa entre o alelo C do SNP, com maior 

concentração de triglicerídeos (OLIVA et al., 2016). A frequência do alelo de menor 

frequência (C3´ ou G5´) do rs662799 é estimada em até 16,3% na população geral 

(VAN LEEUWEN et al., 2016; NCBI, 2019), enquanto na população brasileira é de 

13% (DE FRANÇA et al., 2016). Estudos com o SNP rs662799 em indivíduos com 

DF não foram encontrados. 

 Numa ampla região do cromossomo 11q23.3, estão sobrepostos os 

agrupamentos de genes APOA5-ZNF259-BUD13. O gene ZNF259, também 

identificado como ZPR1 (FIG. 13), é responsável por codificar a proteína zinc finger 

259, expressa em vários tecidos, e é essencial para a função nucleolar normal de 

células em proliferação (GALCHEVA-GARGOVA et al., 1998). A região promotora 

de ZPR1 também está ligada pelo fator nuclear dos hepatócitos, que ativa uma 

variedade de genes envolvidos no metabolismo de glicose, ácidos graxos e 

colesterol. Assim como o gene APOA5, que se localiza na mesma região, esse gene 

também mostra associação significativa com concentrações de triglicerídeos (FU et 

al., 2015; JUSTICE et al., 2018; QIU et al., 2018; XU et al., 2018). 

 

Figura 13: Localização do gene ZNF259 (ou ZPR1) no cromossomo 11.  

 
Fonte: GENECARDS, 2018. 

 

 Dentre as variantes mais estudadas do gene ZNF259 está o SNP rs964184 

(c.*724C>G, UTR 3 ́), que se mostrou uma variante líder/causal por apresentar um 

alto valor de significância, com níveis aumentados de triglicerídeos (ABE et al., 2015; 

GOMBOJAV et al., 2016; PARRA et al., 2017; JUSTICE et al., 2018), incluindo 

indivíduos com DF (FROSSARD et al., 2019), assim como concentrações menores 

de HDL-c (ABE et al., 2015). A frequência do alelo de menor frequência (G) é 
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estimada em até 22,1% (NCBI, 2019), mas com frequências mais altas em 

populações nativas americanas e hispânicas (acima de 40%) (PARRA et al., 2017).  

 

 2.3 DOENÇA FALCIFORME: POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 2.3.1 PROGRAMA DE TRIAGEM NEONATAL 
 “Teste do Pezinho” é o nome popular atribuído ao programa de diagnóstico 

precoce de doenças metabólicas, genéticas e/ou infecciosas, cujo primeiro passo 

consiste na obtenção de algumas amostras de sangue coletadas a partir de pequena 

punção no calcanhar do recém-nascido durante os primeiros dias de vida 

(BANDEIRA et al., 2007; WILCKEN e WILEY, 2008; RAHIMY et al., 2009; BRASIL, 

2015; KATO et al., 2018). No Brasil, o Programa Nacional de Triagem Neonatal 

(PNTN) foi instituído pelo MS, cujo papel é executá-lo de forma articulada com as 

secretarias de saúde dos estados e municípios (BRASIL, 2002; RUIZ, 2007). 

 A DF raramente apresenta sinais clínicos ao nascimento, o que faz o 

diagnóstico precoce ser fundamental (BANDEIRA et al., 2007). Desse modo, 

legislações foram criadas para amparar a detecção da doença precocemente por 

meio do PNTN. No momento em que é feita a identificação neonatal dos indivíduos 

com DF, é possível encaminhá-los aos centros especializados para que possam ser 

feitos o acompanhamento e o tratamento regular (CEHMOB, 2007). 

 O PTN-MG foi pioneiro no país na detecção de doenças congênitas por meio 

do “Teste do Pezinho". Fruto de ação conjunta entre a Secretaria de Estado de 

Saúde e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o programa foi 

implantado pelas resoluções nº 789 (SES/MG, 1993) e nº 982 (SES/MG, 1994), 

atendendo gratuitamente à população dos 853 municípios de Minas Gerais. O 

NUPAD, criado em 1993, foi credenciado pelo MS em 2001 como serviço de 

referência em triagem neonatal no estado, ano esse em que o PTN-MG vinculou-se 

ao PNTN por meio da Portaria nº 822 do MS (BRASIL, 2001), ampliando a sua 

cobertura para 98% dos recém-nascidos e garantindo o tratamento e o 

acompanhamento médico gratuitos, além do fornecimento de medicamentos e de 

dietas especiais (RODRIGUES et al., 2012). 

 Devido ao sucesso de seu PNTN, o Brasil assinou um termo de cooperação 

técnica com os países da África. Esse documento foi assinado no Encontro de 

Ministros da Saúde dos Países de Língua Portuguesa, em Cabo Verde, no dia 12 de 
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abril de 2008 (RODRIGUES et al., 2012). Desde então, segundo os sites oficiais do 

NUPAD (2012) e da UFMG (2012), a relação do Brasil com países como Angola, 

Cabo Verde, Gana, Moçambique e Senegal tem se estreitado a partir das atividades 

de capacitação profissional, tornando mais abrangente a área de cobertura da 

triagem neonatal nesses países, assim como aumentando o incentivo à pesquisa 

sobre a DF nos dois continentes. 

 

 2.3.2 ATENÇÃO INTEGRAL AO INDIVÍDUO COM DOENÇA FALCIFORME 
 A elevada taxa de intercorrências clínicas nos indivíduos com DF altera a 

qualidade de vida do doente, desencadeando alguns aspectos psicossociais, como a 

dificuldade de interação social, a baixa autoestima, depressão e medo, que se 

intensificam frente às repetidas crises de dor e internações (FELIX, SOUZA e 

RIBEIRO, 2010; MARTINS, SOUZA e SILVEIRA, 2010; SILVA et al., 2013). 

 Para termos uma melhoria da qualidade de vida, a literatura aponta alguns 

fatores modificadores da gravidade da doença que poderiam ser evitados, como: 

mudanças climáticas (calor e frio extremos), atividade física intensa, desidratação 

(KATO et al., 2018), doenças infectocontagiosas (YAWN et al., 2014), condições 

socioeconômicas, como ausência de saneamento básico e más condições de 

moradia (TEWARI et al., 2015). 

 Alguns indivíduos com a doença sofrem intercorrências graves desde os 

primeiros meses de vida levando a óbitos precoces no início da infância, enquanto 

outros têm vida, quase normal (FERNANDES et al., 2010; PIEL et al., 2013; 

MCGANN, 2014). Em países em desenvolvimento, esses índices se tornam ainda 

mais acentuados, sendo a incidência de óbitos maior, repercutindo numa sobrevida 

reduzida (MARTINS, SOUZA e SILVEIRA, 2010; GROSSE et al., 2011; RAMOS et 

al., 2015; SABARENSE et al., 2015). Por isso, é de grande importância a elaboração 

de um planejamento de política pública voltado à atenção integral ao indivíduo com 

DF (MARTINS, SOUZA e SILVEIRA, 2010; CINTRA et al., 2013; SABARENSE et al., 

2015). 

 Como descrito anteriormente, a infecção é a principal causa de mortalidade 

nas crianças com DF (YAWN et al., 2014). A disfunção esplênica tem um papel 

fundamental no aumento da suscetibilidade a infecções bacterianas (BROUSSE, 

BUFFET e REES, 2014), principalmente por agentes encapsulados, como 

pneumococo, meningococo e hemófilos (BOTH, INUSA e OBARO, 2010; YAWN et 
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al., 2014). Dessa forma, intervenções básicas como a imunoprofilaxia com vacinas 

(HALASA et al., 2007) e a antibioticoprofilaxia com a penicilina nos menores de 

cinco anos de idade e nos indivíduos até 18 anos que foram submetidos à 

esplenectomia (GASTON et al., 1986; HIRST e OWUSU-OFORI, 2014), devem ser 

garantidas, pois propiciam uma melhor sobrevida a esses indivíduos (WILLIAMS et 

al., 2009). 
Ao longo dos anos, outras intervenções têm beneficiado os indivíduos com 

DF, como: a) a realização de Doppler Transcraniano (DTC) nas crianças para a 

prevenção de AVE (ADAMS et al., 1998; JORDAN e DEBAUN, 2018); b) a 

hemotransfusão periódica para evitar a progressão de isquemias cerebrais 

silenciosas (ADAMS et al., 1998; VERDUZCO e NATHAN, 2009; DEBAUN et al., 

2014; FORTIN, HOPEWELL e ESTCOURT, 2018); c) o uso da hidroxiureia para 

prevenção de crises álgicas, síndrome torácica aguda e AVE (CHARACHE et al., 

1995; STEINBERG et al., 2003; WARE et al., 2016). 

O transplante de células-tronco hematopoiéticas trouxe uma perspectiva 

potencialmente curativa à doença, embora seu uso seja restrito pelo alto custo, pela 

toxicidade e pela disponibilidade limitada de doadores adequados (JOHNSON et al., 

1984; HSIEH et al., 2014; PIEL, STEINBERG e REES, 2017; KATO et al., 2018). 

 Nos países desenvolvidos, a expectativa de vida do indivíduo com DF 

melhorou consideravelmente nos últimos tempos, com uma sobrevida média de 

mais de 60 anos (HAMIDEH e ALVAREZ, 2013). Apesar desse feito notável, a 

expectativa de vida desses indivíduos, quando comparada à da população geral, é 

reduzida em cerca de 30 anos, mesmo com os melhores cuidados médicos (SHETH, 

LICURSI e BHATIA, 2013). A mortalidade infantil nesses países se encontra próxima 

à mortalidade infantil da população geral (LÊ et al., 2015). Porém, no continente 

africano, onde há falta de infraestrutura básica de saúde e pobreza generalizada, a 

mortalidade nos menores de cinco anos pode chegar em alguns países a 90% 

(GROSSE et al., 2011). 

 De acordo com o manual do MS, a mortalidade entre as crianças brasileiras 

menores de cinco anos de idade diagnosticadas com DF e sem cuidados de saúde é 

de 80% apresentando uma vida média de oito anos; enquanto, as crianças com 

acesso aos cuidados de saúde, a mortalidade é de 1,8%, com vida média de 45 

anos (BRASIL, 2015). 

 Levando-se em conta a extensão de nosso país, a miscigenação racial e a 
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prevalência das hemoglobinopatias, torna-se necessária a expansão da assistência 

primária à saúde e a capacitação dos profissionais da ESF que receberão esses 

indivíduos (CINTRA et al., 2013; CARVALHO et al., 2014; GOMES et al., 2014). 

 

 2.3.3 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE 
 A APS deve ser realizada o mais próximo da residência da pessoa com DF 

(STARFIELD, 2002a; PIRES et al., 2013) e deve ser iniciada tão logo sejam feitos o 

diagnóstico e o encaminhamento pelo serviço de referência. Na APS, o indivíduo 

será acompanhado pela ESF (BRASIL, 2015). 

 Estão preconizados nesse nível de assistência os exames complementares 

quando necessários, as imunizações básicas e especiais, assim como a prescrição 

e a dispensação de medicamentos quando indicados, tais como: ácido fólico, 

penicilina ou outro antibiótico, analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINEs). Todas essas ações estão regulamentadas e pormenorizadas em protocolos 

clínicos padronizados pelo MS. Em seu último manual publicado há quatro anos, o 

MS preconizava que 80% das pessoas com DF deveriam ter o seu 

acompanhamento feito majoritariamente na APS (BRASIL, 2015); no entanto, não é 

isso que é observado atualmente. 

 Cabe ressaltar que a ESF deve manter ativos os cadastros das pessoas e 

famílias, de forma a manter sempre um vínculo regular, definitivo e definido pelo 

próprio serviço com o centro de referência de média e alta complexidade 

(STARFIELD, 2002b; ALVES e AERTS, 2011), com a finalidade de realizar os 

procedimentos especializados indisponíveis na APS (BRASIL, 2015), como o DTC 

(ADAMS et al., 1998; JORDAN e DEBAUN, 2018), o protocolo de hidroxiureia 

(CHARACHE et al., 1995; STEINBERG et al., 2003; WARE et al., 2016) e a 

quelação de ferro (DEBAUN et al., 2014; FORTIN, HOPEWELL e ESTCOURT, 

2018). 

 Com o diagnóstico precoce por meio da triagem neonatal (BRASIL, 2002; 

RUIZ, 2007; CEHMOB, 2007), a assistência na APS se inicia já nos primeiros dias 

de vida do indivíduo, como para todas as demais crianças (BRASIL, 2015), pois 

todas devem receber o cuidado e o acompanhamento para aleitamento materno, 

crescimento e desenvolvimento, introdução de alimentos, cuidados de higiene, 

vacinas, saúde oral (VITOLO, GAMA e CAMPAGNOLO, 2010), além dos cuidados 

específicos para a doença. À medida que cresce, a criança e sua família devem ser 
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preparadas para o autocuidado. Essa assistência deve ser multiprofissional e 

humanizada (BRASIL, 2015). 

 Entende-se por humanização, além de um ambiente confortável, o 

acolhimento pelos trabalhadores de saúde a todas as pessoas, de forma que seja 

feito sem preconceitos e estigmas, a partir da escuta atenta de suas dúvidas e 

dificuldades, permitindo o diálogo, por meio da democratização da linguagem, 

utilizando formas acessíveis para essa população e, sobretudo, entendendo esse 

atendimento como um direito legítimo dessas pessoas (BRASIL, 2008; SILVA, 2009; 

GOULART e CHIARI, 2010). 

 A relação da APS com os centros de referência deve ser organizada de 

forma a facilitar o acesso toda vez que essas pessoas necessitarem de atenção 

especializada, assim como facilitar o contato dos profissionais da APS, para 

orientações e informações específicas sobre DF (BRASIL, 2015). 

  Dessa forma, a assistência às pessoas com DF deve privilegiar a ação 

multiprofissional e multidisciplinar, não devendo ficar restrita apenas à média e à alta 

complexidade (Hemocentros e Hospitais de referência). A descentralização da 

atenção para as unidades mais acessíveis e de menor complexidade passou a ser 

uma necessidade da pessoa com DF, para garantir a integralidade do cuidado, 

numa clara demonstração de que essas diretrizes organizacionais do Sistema Único 

de Saúde (SUS) reforçam umas às outras (BRASIL, 2015). 
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3.0 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
Avaliar a assistência à saúde de crianças e adolescentes com DF nas cidades 

de Congonhas, Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais, seu perfil clínico e 

nutricional e a presença de variantes genéticas e sua associação com a dislipidemia. 
  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Avaliar o perfil de assistência à DF na APS. 

b) Avaliar o perfil sociodemográfico e clínico da DF. 

c) Avaliar e classificar o estado nutricional dos indivíduos. 

d) Comparar o estado clínico, nutricional e os resultados dos exames 

laboratoriais entre os grupos AF (Hb SS) versus DF (Hb SC e outras variantes). 

e) Avaliar a presença de variantes genéticas e sua associação com a 

dislipidemia. 

f) Contribuir para o aperfeiçoamento da assistência das ESFs e para o melhor 

planejamento de políticas públicas voltadas à atenção integral do indivíduo com DF. 
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4.0 METODOLOGIA 
 

4.1 ÁREA DA POPULAÇÃO ESTUDADA 
Esse estudo abrangeu as áreas municipais de Congonhas, Mariana e Ouro 

Preto, no estado de Minas Gerais, por se localizarem numa região importante do 

"Ciclo do Ouro" no século XVIII, que contou por um longo período com a mão-de-

obra escrava africana (PAIVA, 2002; RUIZ et al., 2007). 

A população desse estudo foi composta de crianças e adolescentes nascidos 

entre 2000 e 2018 com DF, residentes nas áreas descritas e convidados a participar 

da pesquisa. 
 

4.2 DESENHO DO ESTUDO 
A pesquisa configura um estudo transversal, do tipo descritivo, sendo 

realizado em subamostra de um estudo do tipo caso referente, na qual o caso 

referente é a AF e o controle, a DF. Foi realizado um levantamento dos indivíduos 

com o diagnóstico de DF pelo PTN-MG que habitam nas três cidades supracitadas, 

a partir do banco de dados do NUPAD. Posteriormente, após a exclusão de 

indivíduos que mudaram da cidade natal e/ou que evoluíras para óbito, foi 

convocada uma entrevista com todos os indivíduos do levantamento (estudo 

censitário) e, a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) pelo responsável legal (Anexo 1) e do Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE) pelo participante (Anexo 2), foi realizada uma entrevista 

presencial, com coletas de dados epidemiológicos, clínicos e nutricionais, seguida 

por exame físico e coleta de sangue para realização de exames laboratoriais, com 

posteriores análises descritiva, comparativa e associativa. Foram realizadas 

comparações do estado clínico, nutricional e laboratorial entre dois grupos - 

indivíduos com AF (Hb SS) e com DF (Hb SC e outras variantes). Também foi 

determinada a presença de associação entre os SNPs e possíveis variações nos 

níveis de lipídeos. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 
A primeira fase do trabalho foi realizada no NUPAD, órgão complementar da 

Faculdade de Medicina da UFMG, responsável pela realização do PTN-MG, através 

do registro do "Teste do Pezinho". Foi solicitada uma lista contendo nome completo, 
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nome da mãe, data de nascimento, endereço domiciliar e código do NUPAD de 

todos os indivíduos moradores das cidades de Congonhas, Mariana e Ouro Preto e 

com alterações no exame para hemoglobinopatias. Foram selecionados os exames 

realizados no período de 01/01/2000 a 31/12/2018. 

Na segunda fase do estudo, foi realizado o acesso ao prontuário médico no 

Hemocentro de Belo Horizonte/MG (Fundação Hemominas), para preenchimento de 

dados da Ficha de Caracterização Clínica (Anexo 3). Nessa etapa, foram coletadas 

as informações demográficas e clínicas. 

É importante ressaltar que as assinaturas dos TCLE/TALE foram realizadas a 

posteriori, uma vez que, somente com o acesso à lista cedida pelo NUPAD e aos 

prontuários do Hemominas, os pesquisadores conseguiram identificar e localizar 

quem seriam os indivíduos com a DF nessas cidades. 

Com o apoio da ESF da UBS referência, foi iniciada a terceira fase da 

pesquisa, fazendo-se a procura ativa dos indivíduos pelo telefone ou via Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) da UBS referência, para agendamento da realização 

do questionário, de acordo com a disponibilidade dos mesmos e de seus cuidadores. 

Foi solicitado que levassem o cartão da Fundação Hemominas e o cartão de vacina 

para informações específicas. No dia agendado, os responsáveis legais e os 

participantes receberam os devidos esclarecimentos sobre a pesquisa a partir do 

TCLE/TALE. Após sanar todas as possíveis dúvidas, foi solicitada a assinatura dos 

termos na via do pesquisador, com isso autorizando, a posteriori, a utilização das 

informações cedidas pelo NUPAD e pelo acesso ao prontuário do Hemominas. Caso 

o indivíduo tivesse optado por não participar da pesquisa, as informações até então 

adquiridas sobre o mesmo foram propriamente descartadas (picotadas e 

encaminhadas para reciclagem). Para os que aceitaram participar da pesquisa, 

seguimos com a aplicação do Questionário Epidemiológico, Clínico e Nutricional 

(Anexo 4), na qual o indivíduo ou o cuidador responsável respondeu às questões 

sobre dados gerais, percepção do autocuidado e do cuidado pela família e sobre 

indicadores de saúde. O cuidador responsável respondeu o questionário somente na 

situação em que a criança era muito pequena e não estivesse apta a respondê-lo. É 

importante ressaltar que as informações do questionário foram referentes ao 

indivíduo da pesquisa e não ao cuidador e que a cor da pele foi autorreferida. 

Foi aplicado o inquérito alimentar denominado Recordatório de 24h (R24h), 

que permite o acesso aos dados minuciosos sobre o consumo alimentar atual, que 
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quando aplicado mais de uma vez, estima a ingestão habitual. As etapas para a 

aplicação e o preenchimento do R24h foram: listagem rápida dos alimentos, listagem 

de alimentos comumente esquecidos, definição do horário e refeição, ciclo de 

detalhamento e revisão final (FISBERG e MARCHIONI, 2012). Na etapa da listagem 

rápida dos alimentos o indivíduo relatou, sem interrupção, todos os alimentos e 

bebidas que consumiu no dia anterior. Logo após, a seguinte pergunta foi feita: "Há 

algo mais que você se lembre?". Na etapa seguinte foi questionado o horário em que 

os alimentos foram ingeridos e em qual refeição. Por fim, o ciclo de detalhamento 

envolveu informações coletadas sobre o que foi consumido, forma, procedência e 

modo de preparo. Na etapa de revisão, o recordatório foi revisado junto ao indivíduo. 

Na próxima etapa, o indivíduo foi submetido a um exame físico detalhado, 

com vestimentas leves, na posição de decúbito dorsal, para avaliações de: a) 

frequência cardíaca, a partir da ausculta do precórdio e contagem em um minuto 

(CASTRO, 2010); b) frequência respiratória, a partir da ausculta torácica e contagem 

em um minuto (FONTES, 2004); c) pressão arterial, no membro superior direito, com 

esfigmomanômetro e braçadeira adequada para a idade (FLYNN et al., 2017); d) 

oximetria de pulso, com um saturímetro conectado no dedo indicador da mão direita 

(NAEMT, 2012); e) análise qualitativa (presente ou ausente) de palidez e icterícia, a 

partir da ectoscopia da mucosa conjuntival e da esclera (CHAUL, CHAUL e CHAUL, 

2015);  f) sopro cardíaco, a partir da ausculta do precórdio, sendo graduado de uma 

a seis cruzes, se presente (FREEMAN e LEVINE, 1933); g) mensuração de fígado e 

baço, a partir de palpação do abdome, com fita métrica inelástica graduada em 

milímetros (mm) (MARTINS e CARVALHO, 2013). Todos os valores de referência 

e/ou classificação de medidas estão tabelados no Anexo 5. 

Outras variáveis dependentes do estudo foram aquelas de natureza 

antropométrica: a) peso em quilogramas (kg), aferido em balança mecânica 

pediátrica para crianças menores de 15 kg ou balança antropométrica mecânica 

para crianças maiores de 15 kg; b) comprimento/altura em centímetros (cm), aferido 

com régua pediátrica em decúbito dorsal para crianças menores de 100 cm ou 

estadiômetro em posição vertical para crianças com mais de 100 cm; c) perímetro 

cefálico em cm, aferido com fita métrica inelástica graduada em mm para crianças 

menores de dois anos de idade; d) Índice de Massa Corporal obtido pela divisão do 

peso (em kg) pelo quadrado da altura (em metros). As classificações das medidas 

antropométricas também estão tabeladas no Anexo 5, seguindo a referência da 
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Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006/2007). 

A partir do Questionário Epidemiológico, Clínico e Nutricional, foi possível 

avaliar o perfil de assistência à DF na APS dessas cidades, uma vez que foi 

informado se os indivíduos recebiam ou não visitas domiciliares e acompanhamento 

de puericutura e/ou de saúde bucal; se havia ou não disponibilidade de medicações 

e se a UBS exercia seu papel de referência do doente, como facilitadora do acesso 

do indivíduo à atenção secundária (Hemocentro). 

A última etapa do estudo consistia na coleta de uma amostra de 10 mililitros 

(mL) de sangue periférico, acondicionada em dois tubos (Serum Z 7,5 mL e EDTA 

KE 2,7 mL), para análise das seguintes variáveis: a) Colesterol total e frações e 

triglicerídeos, análise feita a partir do método enzimático-colorimétrico (SBPC, 2016); 

b) Cinética de Ferro, incluindo ferro sérico e Capacidade Total de Ligação do Ferro à 

Transferrina (TIBC) por método colorimétrico, ferritina por quimioluminescência e 

Índice de Saturação de Transferrina (IST), calculado pela relação de ferro 

sérico/TIBC (GROTTO, 2010; CAMASCHELLA, 2015); c) vitamina B12 e 25-hidroxi-

vitamina D, a partir do método de quimioluminescência (HOLICK et al., 2011; 

MARTYRES et al., 2016). Os valores de referência estão tabelados no Anexo 6. 

Toda a análise bioquímica foi realizada em laboratórios particulares das respectivas 

cidades. 

A análise molecular consistiu no isolamento do DNA de leucócitos com 

extração por kit comercial Wizard® Genomic DNA Purification (Promega) conforme o 

protocolo do fabricante para determinação da frequência alélica e genotípica de três 

polimorfismos do tipo SNP (rs116843064, rs662799 e rs964184) a partir da técnica 

de discriminação alélica pelo sistema TaqMan® (Applied Biosystems) com sondas 

TaqMan® MGB (minor groove binder) através da PCR em tempo real (qPCR), 

utilizando um conjunto de iniciadores e sondas específicas para cada SNP. Todas as 

análises de genotipagem foram feitas no equipamento 7500 fast Real-Time PCR 

Systems (Applied Biosystems), seguindo orientações do fabricante 

(THERMOFISHER, 2019), no Setor de Biologia Molecular do Laboratório de 

Epidemiologia da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). 

Somente os pesquisadores tiveram acesso a todas as informações do 

indivíduo da pesquisa e, todos os documentos serão armazenados por cinco anos 

no Laboratório de Epidemiologia da Escola de Medicina da UFOP, sob a guarda do 
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coordenador (Prof. Dr. George Luiz Lins Machado Coelho), sendo utilizados 

exclusivamente para essa pesquisa. No entanto, mesmo tomando todo zelo, existe o 

eventual risco de terceiros (indivíduos não relacionados à pesquisa) terem acesso a 

tais informações. Após esse período, todos os formulários em papel sobre a 

pesquisa serão picotados e encaminhados para reciclagem. 

 
4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram processados e analisados no software EpiInfo (versão 7.2). 

Foram calculadas as frequências e as medidas de tendência central (média/𝑋) e de 

variabilidade (desvio padrão/DP). As variáveis discretas e contínuas foram avaliadas 

quanto à homocedasticidade (Teste de Levene), e quando necessário sofreram 

transformação logarítmica. Nos casos de variâncias heterogêneas, foram usados os 

Testes de Mann-Whitney. Nos casos de variâncias homogêneas, foram utilizados os 

testes paramétricos (t-Student). Para comparação de proporções, foi empregado o 

Teste Qui-quadrado de Pearson e quando necessário, o Teste de Fisher. Foram 

consideradas significativas as variáveis que apresentaram valores de p<0,05. 

  

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 
O presente estudo foi submetido e aprovado pelos Comitês de Ética em 

pesquisa com humanos da UFOP (Anexo 7), da Fundação Hemominas (Anexo 8) e 

da UFMG (Anexo 9). Após aprovação, foi enviada uma Carta de Sensibilização aos 

Gestores das Secretarias Municipais de Saúde das cidades de Congonhas, Mariana 

e Ouro Preto/MG (Anexo 10). Tal carta teve por objetivo esclarecer sobre o conteúdo 

da pesquisa, dando ênfase à contribuição dos resultados para um melhor 

planejamento de políticas públicas voltadas à atenção integral do indivíduo com DF 

nas cidades estudadas. 

Todos os indivíduos participantes e seus responsáveis assinaram o 

TCLE/TALE. Uma vez identificada qualquer alteração no exame físico e/ou 

laboratorial, a ESF foi comunicada e o indivíduo foi encaminhado para 

acompanhamento clínico na UBS. 
 
 4.6 ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Essa pesquisa foi realizada concomitantemente com uma atividade de 

Extensão Universitária denominada “Promovendo o Autocuidado na Doença 
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Falciforme”. Durante o encontro com o indivíduo da pesquisa, foram realizadas 

orientações sobre o autocuidado a cerca de todas as medidas de prevenção para 

diminuição de possíveis morbidades. 

Num segundo momento, foi reagendado um encontro com a ESF. Aqui, foi 

realizada a capacitação dos profissionais de saúde em reconhecer os principais 

sinais e sintomas da doença, assim como a orientação sobre propedêutica e 

terapêutica específica, a partir de uma roda de conversa com tempo aproximado de 

90 minutos, com o objetivo de torná-los aptos a realizar o atendimento integral da 

criança e do adolescente com DF, melhorando a assistência básica da região e a 

vinculação do usuário à equipe, contribuindo, assim, para a descentralização parcial 

do cuidado. 

A atividade de extensão contou com quatro acadêmicos de medicina da 

UFOP integrando a equipe e apresentou um feedback positivo por parte dos 

profissionais que atuavam na APS. 

Ao final da atividade de extensão, foi elaborada uma cartilha ilustrativa e 

educativa a respeito da DF (Anexo 11), distribuída gratuitamente nas UBSs dos 

municípios da pesquisa, com o objetivo de mobilização social sobre a doença. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

57	

5.0 RESULTADOS 

 
 5.1 OBTENÇÃO DA AMOSTRA 

A partir do banco de dados do NUPAD, foi obtido um universo de 40 

indivíduos (n = 40) que apresentaram ao nascimento alterações no "Teste do 

Pezinho" para hemoglobinopatia S. Após a exclusão daqueles que se mudaram de 

sua cidade natal (n = 06) e dos que evoluíram para óbito (n = 02), os demais 

indivíduos foram convocados a participar da pesquisa. Desse subtotal, houve uma 

recusa de participação de 9,4% (n = 03), determinando uma amostra final de n = 29 

(FIG. 14), a maioria, moradores da cidade de Ouro Preto (n = 12; 41,4%). 

 

Figura 14: Diagrama de fluxo de obtenção da amostra do estudo. 

 
 

Do total da amostra, obteve-se 12 (41,4%) indivíduos com apresentação 

homozigótica dominante (Hb SS), denominada AF; 16 (55,1%) indivíduos com Hb S 

em combinação com Hb C (Hb SC) e 01 (3,5%) indivíduo em combinação com Hb F 

(Hb SF), sendo agrupados como DF (n = 17) (TAB. 3). 



	

	

58	

Tabela 3: Diagnóstico de Anemia Falciforme (Hb SS) e Doença Falciforme (Hb SC e 

outras variantes) do estudo. 

Diagnóstico 
Frequência 

 n (%) 

Congonhas Mariana Ouro Preto Total 

Anemia Falciforme 
   Hb SS 
 
Doença Falciforme 
   Hb SC 
   Hb SF 

 
02 (25,0) 

 
 

06 (75,0) 
- 

 
05 (55,6) 

 
 

03 (33,3) 
01 (11,1) 

 
05 (41,7) 

 
 

07 (58,3) 
- 

 
12 (41,4) 

 
 

16 (55,1) 
01 (3,5) 

 

5.2 DOENÇA FALCIFORME: POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

5.2.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 A pesquisa apresentou um leve predomínio para o sexo masculino e para a 

faixa etária adolescente, ambos com 15 (51,7%) indivíduos. Em sua maioria, 

pertencem à etnia negra ou parda (n = 25; 86,2%) e às classes sociais D ou E (n = 

24; 82,7%) e são moradores de bairros na periferia ou em zona rural (n = 24; 

82,7%), dos quais 31% moram em casas alugadas e/ou cedidas por terceiros e 

20,7% não apresentam saneamento básico. 

 Destaca-se que, pela classificação atual do governo (BRASIL, 2019c), 13,8% 

dos indivíduos encontra-se na linha de pobreza por apresentar renda per capita 

entre R$ 89,01-178,00 e que 58,6% dos indivíduos dependem de duas ou mais 

fontes de renda (GRAF. 1), dentre elas: benefícios do governo, como Bolsa Família 

(34,5%), Benefício de Prestação Continuada (BPC) (13,8%) e Bolsa Jovem Aprendiz 

(3,5%); aposentadorias (17,2%) e pensões alimentícias (10,4%). O rendimento 

médio mensal per capita foi de R$446,68, enquanto a taxa de desempregados dos 

familiares foi de 17,2% (n = 05). 

Considerando que dois indivíduos da pesquisa tinham menos de um ano de 

idade, todos os demais frequentavam escolas (86,2%), cursos técnicos (3,45%) ou 

cursos de graduação (3,45%), em instituições de ensino público municipal, estadual 

ou federal. Dentre esses, 02 (7,4%) apresentavam algum grau de atraso escolar e 

10 (37%) já apresentaram problemas no ambiente escolar relacionado à DF, como: 

a não permissão para beber água com a frequência exigida pela doença, e, 
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consequentemente, a não permissão às idas ao banheiro; a proibição para 

participarem da educação física e o questionamento por parte dos educadores com 

relação ao excesso de faltas escolares devido às internações constantes. 

Mais detalhes sobre os dados sociodemográficos encontram-se na tabela a 

seguir (TABELA 4). 

 

Gráfico 1: Número de fontes de renda familiar de indivíduos com Doença Falciforme 

nas cidades de Congonhas, Mariana e Ouro Preto/MG nascidos entre 2000 e 2018. 

(n = 29). 

 
 

 

Tabela 4: Características sociodemográficas de indivíduos com Doença Falciforme 

nas cidades de Congonhas, Mariana e Ouro Preto/MG nascidos entre 2000 e 2018. 

Características 

Frequência 
 n (%) 

Congonhas 
(n = 8) 

Mariana 
(n = 9) 

Ouro Preto 
(n = 12) 

Total 
(n = 29) 

Sexo 
   Feminino 
   Masculino 

 
04 (50,0) 
04 (50,0) 

 
03 (33,3) 
06 (66,7) 

 
07 (58,3) 
05 (41,7) 

 
14 (48,3) 
15 (51,7) 

Etnia 
   Negra 
   Parda 
   Branca 

 
03 (37,5) 
03 (37,5) 
02 (25,0) 

 
02 (22,2) 
06 (66,7) 
01 (11,1) 

 
05 (41,7) 
06 (50,0) 
01 (8,3) 

 
10 (34,5) 
15 (51,7) 
04 (13,8) 
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Características 

Frequência 
 n (%) 

Congonhas 
(n = 8) 

Mariana 
(n = 9) 

Ouro Preto 
(n = 12) 

Total 
(n = 29) 

Faixa Etária 
   < 1 ano 
   1 a 4 anos 
   5 a 9 anos 
   10 a 19 anos 

 
- 
- 

01 (12,5) 
07 (87,5) 

 
01 (11,1) 
01 (11,1) 
03 (33,3) 
04 (44,5) 

 
01 (8,3) 

02 (16,7) 
05 (41,7) 
04 (33,3) 

 
02 (6,9) 

03 (10,4) 
09 (31,0) 
15 (51,7) 

Classe Social* 
   A (> 15 SM) 
   B (5 a 15 SM) 
   C (3 a 5 SM) 
   D (1 a 3 SM) 
   E (< 1 SM) 

 
- 
- 

02 (25,0) 
06 (75,0) 

- 

 
- 
- 
- 

06 (66,7) 
03 (33,3) 

 
- 

01 (8,3) 
02 (16,7) 
07 (58,3) 
02 (16,7) 

 
- 

01 (3,5) 
04 (13,8) 
19 (65,5) 
05 (17,2) 

Renda per capita 
   ≤ R$ 89,00 
   R$ 89,01-178,00 
   ≥ R$ 178,01 

 
- 

01 (12,5) 
07 (87,5) 

 
- 

01 (11,1) 
08 (88,9) 

 
- 

02 (16,7) 
10 (83,3) 

 
- 

04 (13,8) 
25 (86,2) 

Fonte de Renda 
   Trabalho 
   Bolsa Família 
   BPC 
   Outros 

 
06 (75,0) 
03 (37,5) 
02 (25,0) 
02 (25,0) 

 
06 (66,7) 
01 (11,1) 
01 (11,1) 
05 (55,5) 

 
12 (100) 
06 (50,0) 
01 (8,3) 

02 (16,7) 

 
24 (82,8) 
10 (34,5) 
04 (13,8) 
09 (31,0) 

Bairro 
   Central 
   Periférico 
   Rural 

 
- 

07 (87,5) 
01 (12,5) 

 
03 (33,3) 
02 (22,2) 
04 (44,5) 

 
02 (16,7) 
08 (66,6) 
02 (16,7) 

 
05 (17,3) 
17 (58,6) 
07 (24,1) 

Moradia 
   Própria 
   Alugada 
   Cedida 

 
03 (37,5) 
05 (62,5) 

- 

 
08 (88,9) 

- 
01 (11,1) 

 
09 (75,0) 
02 (16,7) 
01 (8,3) 

 
20 (69,0) 
07 (24,1) 
02 (6,9) 

Saneamento básico 
   Sim 
   Não 

 
05 (62,5) 
03 (37,5) 

 
07 (77,8) 
02 (22,2) 

 
11 (91,7) 
01 (8,5) 

 
23 (79,3) 
06 (20,7) 

Frequenta escola? 
   Sim 
   Não 

 
08 (100) 

- 

 
08 (88,9) 
01 (11,1) 

 
11 (91,7) 
01 (8,3) 

 
27 (93,1) 
02 (6,9) 

Trabalho 
   Sim 
   Não 

 
02 (25,0) 
06 (75,0) 

 
- 

09 (100) 

 
01 (8,3) 

11 (91,7) 

 
03 (10,4) 
26 (89,6) 

 

BPC: Benefício de Prestação Continuada; SM: salário mínimo. 
*Fonte: BRASIL, 2019c. 
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5.2.2 DADOS DA ATENÇÃO INTEGRAL DE SAÚDE 
Dentro da atenção integral à saúde do indivíduo com DF, a maioria não 

pratica atividade física (51,7%) e dos que praticam, 08 (57,1%) realizam somente 

atividades durante a educação física na escola e 06 (42,9%) praticam atividades 

físicas de contato. 

Destaca-se a ausência de cobertura vacinal completa nessa população, na 

qual 51,7% dos indivíduos estão em falta com uma ou mais vacinas ofertadas pelo 

SUS e que integram o Calendário Brasileiro de Vacinação (SBIM, 2019). De todas 

as vacinas, a pneumocócica 23-valente (Pnm23) está ausente ou incompleta em 12 

(41,4%) indivíduos e a vacina anual contra a gripe não foi realizada em 08 (27,6%) 

indivíduos (GRAF. 2).  

 

Gráfico 2: Número de indivíduos com calendário vacinal incompleto por subtipo de 

vacinas. (n = 15). 

 
DTP: tríplice bacteriana (difteria, tétano e coqueluche); FA: febre amarela; Hep. A: 
hepatite A; Pnm23: pneumocócica-23-valente; VOP: vacina oral contra poliomielite. 

 

Com relação ao cuidado necessário da família em palpar diariamente o baço, 

indicado para as crianças até cinco anos de idade (n = 5), e sobre o cuidado contra 

o aparecimento de úlceras de membros inferiores, apenas 40% e 41,4% dos 

indivíduos, respectivamente, cumpriam essa orientação médica. Quanto à conduta 
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tomada pela família ou pelo próprio indivíduo frente a uma crise álgica (n = 23), 

91,3% (n = 21) dos indivíduos faziam uso de analgésicos simples, outros 30,4% (n = 

07) faziam uso de compressa morna no local e/ou uso de AINEs e 8,7% relataram 

optar pela procura de atendimento médico num serviço de saúde. Destaca-se que 

06 (20,7%) indivíduos nunca apresentaram crise álgica (GRAF. 3). 
 

Gráfico 3: Tipos de autocuidado e/ou cuidado conduzido pelas famílias do indivíduo 

com Doença Falciforme frente a uma crise álgica. (n = 23). 

 
AINEs: anti-inflamatórios não-esteroidais 

 

Quanto ao uso profilático diário de penicilina V oral até os cinco anos de idade 

(n = 5) e até os 18 anos para os esplenectomizados (n = 3), nenhum dos indivíduos 

relatou dificuldade em conseguir a medicação, sendo que todos a recebiam no 

Hemominas, mas 12,5% relataram uso irregular. Quanto ao uso profilático do ácido 

fólico indicado a cada 48 horas (n = 28, excetuando-se o indivíduo Hb SF), 10,7% 

tiveram dificuldade em conseguir a medicação, necessitando comprá-la 

ocasionalmente, 82,1% relataram recebê-la no Hemominas e 32,1% disseram fazer 

uso irregular por "esquecerem de tomar". 

Dentro das competências que a APS deve exercer numa comunidade, 11 

(37,9%) indivíduos não receberam visitas regulares do ACS em seu domicílio; 13 

(44,9%) indivíduos não tinham acesso à assistência odontológica, e dos que tinham, 
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apenas 09 (56,2%) realizavam-na na APS. Sobre as consultas de puericultura com o 

médico da família e/ou pediatra, 18 (62,1%) indivíduos relataram que não realizavam 

essa consulta na APS, procurando assistência na UBS somente em caso de 

intercorrências agudas (n = 08; 44,4%) ou não realizavam por "não ter o costume" (n 

= 05; 27,8%); outros 03 (16,7%) indivíduos optaram por interromper os atendimentos 

na UBS e/ou fazê-los em consultórios particulares (GRAF. 4). 

 

Gráfico 4: Motivos de não realização de consultas de puericultura e/ou de rotina na 

Atenção Primária à Saúde de indivíduos com Doença Falciforme nas cidades de 

Congonhas, Mariana e Ouro Preto/MG nascidos entre 2000 e 2018. (n = 18). 
 

 
 

Quando questionados sobre o primeiro local de assistência à saúde 

procurada em situações de intercorrências corriqueiras, como resfriados ou 

gastroenterites, 19 (65,5%) indivíduos procuravam inicialmente pela Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA), pertencente à Atenção Secundária à Saúde e apenas 07 

(24,1%) indivíduos procuravam a UBS inicialmente (GRAF. 5), conforme mostrado 

no GRAF. 6. Se questionados sobre intercorrências agudas decorrentes da própria 

doença, como crises álgicas ou sequestro esplênico, a procura por unidades 

secundárias (UPA) ou terciárias (Hospital) aumenta para 74,1% e 14,8%, 

respectivamente, enquanto a procura pela APS cai para 11,1% (GRAF. 7). Dois 

(6,9%) indivíduos não entraram na análise por nunca terem apresentado sintomas 

agudos relacionados à DF. Mais informações de cada cidade estão apresentadas no 

GRAF. 8. 
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Gráfico 5: Porta de entrada do atendimento de indivíduos com Doença Falciforme 

em situações de intercorrências corriqueiras da criança e do adolescente nas 

cidades de Congonhas, Mariana e Ouro Preto/MG nascidos entre 2000 e 2018. (n = 

29). 

 
 

 
Gráfico 6: Porta de entrada do atendimento de indivíduos com Doença Falciforme 

em situações de intercorrências corriqueiras da criança e do adolescente por cidade 

do estudo. 
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Gráfico 7: Porta de entrada do atendimento de indivíduos com Doença Falciforme 

em situações de intercorrências agudas decorrentes da própria doença nas cidades 

de Congonhas, Mariana e Ouro Preto/MG nascidos entre 2000 e 2018. (n = 27). 

 

 
 
 
Gráfico 8: Porta de entrada do atendimento de indivíduos com Doença Falciforme 

em situações de intercorrências agudas decorrentes da própria doença por cidade 

do estudo. 

 
 

Sobre o acompanhamento na Atenção Secundária (Hemominas), 09 (31,0%) 

indivíduos relataram não conseguir transporte pela prefeitura municipal para ir a Belo 

Horizonte/MG, necessitando arcar com os custos pelo transporte coletivo ou próprio 
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e 07 (24,1%) indivíduos não compareceram na última consulta de rotina. 

Questionados sobre quais dificuldades enfrentavam para realizar o 

acompanhamento hematológico em uma cidade que se localiza, em média, a 100 

km de distância de seu domicílio, 14 (48,3%) indivíduos relataram dificuldades. 

Dentre esses, 12 (85,7%) queixaram-se sobre a dificuldade no transporte, 07 

(50,0%), sobre a distância da assistência e 03 (21,4%), sobre a não liberação por 

parte do empregador para o cuidador acompanhar o menor na consulta em Belo 

Horizonte/MG (GRAF. 9). 

 

Gráfico 9: Dificuldades relatadas pelas famílias do indivíduo com Doença Falciforme 

frente à necessidade do acompanhamento clínico na Fundação Hemominas em Belo 

Horizonte/MG. (n = 14). 

 
 

Durante a realização da atividade de Extensão Universitária "Promovendo o 

Autocuidado na Doença Falciforme", foi possível atuar dentro de 13 UBSs, com 

capacitação que abrangeu aproximadamente 110 profissionais que integram as 

ESFs da APS das cidades de Congonhas, Mariana e Ouro Preto/MG, além da 

elaboração de uma cartilha ilustrativa, com tiragem de 1.000 exemplares, de 

distribuição gratuita nas comunidades, com o objetivo de difundir conhecimentos 

sobre a DF. 

Mais detalhes sobre as características da atenção integral à saúde do 

indivíduo com DF encontram-se na tabela a seguir (TABELA 5). 



	

	

67	

Tabela 5: Características do cuidado integral à saúde de indivíduos com Doença 

Falciforme nas cidades de Congonhas, Mariana e Ouro Preto/MG nascidos entre 

2000 e 2018. 

Características 

Frequência 
 n (%) 

Congonhas 
(n = 8) 

Mariana 
(n = 9) 

Ouro Preto 
(n = 12) 

Total 
(n = 29) 

Promoção de Saúde    

Pratica atividade física? 
   Sim 
   Não 

 
04 (50,0) 
04 (50,0) 

 
04 (44,5) 
05 (55,5) 

 
06 (50,0) 
06 (50,0) 

 
14 (48,3) 
15 (51,7) 

Prevenção de Saúde    

Exposição ao frio 
   Sim 
   Não 

 
08 (100) 

- 

 
09 (100) 

- 

 
12 (100) 

- 

 
29 (100) 

- 

Exposição ao calor 
   Sim 
   Não 

 
01 (12,5) 
07 (87,5) 

 
04 (44,5) 
05 (55,5) 

 
- 

12 (100)  

 
05 (17,2) 
24 (82,8) 

Cartão vacinal completo 
   Sim 
   Não 

 
04 (50,0) 
04 (50,0) 

 
06 (66,7) 
03 (33,3) 

 
04 (33,3) 
08 (66,7) 

 
14 (48,3) 
15 (51,7) 

Palpação diária do baço§ 
   Sim 
   Não 

 
- 
- 

 
01 (50,0) 
01 (50,0) 

 
01 (33,3) 
02 (66,7) 

 
02 (40,0) 
03 (60,0) 

Cuidados contra úlceras 
de MMII 
   Sim 
   Não 

 
 

01 (12,5) 
07 (87,5) 

 
 

07 (77,8) 
02 (22,2) 

 
 

04 (33,3) 
08 (66,7) 

 
 

12 (41,4) 
17 (58,6) 

Uso regular de PenVoralΨ 
   Sim 
   Não 

 
01 (100) 

- 

 
03 (75,0) 
01 (25,0) 

 
03 (100) 

- 

 
07 (87,5) 
01 (12,5) 

Uso regular de ácido 
fólico 
   Sim 
   Não 

 
 

04 (50,0) 
04 (50,0) 

 
 

07 (87,5) 
01 (12,5) 

 
 

08 (66,7) 
04 (33,3) 

 
 

19 (67,9) 
09 (32,1) 

Atenção Primária à Saúde    

Visita domiciliar ACS 
   Sim 
   Não 

 
07 (87,5) 
01 (12,5) 

 
01 (11,1) 
08 (88,9) 

 
10 (83,3) 
02 (16,7) 

 
18 (62,1) 
11 (37,9) 
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Características 

Frequência 
 n (%) 

Congonhas 
(n = 8) 

Mariana 
(n = 9) 

Ouro Preto 
(n = 12) 

Total 
(n = 29) 

Puericultura 
   Sim 
   Não 

 
03 (37,5) 
05 (62,5) 

 
04 (44,4) 
05 (55,6) 

 
04 (33,3) 
08 (66,7) 

 
11 (37,9) 
18 (62,1) 

Saúde Bucal 
   Sim 
      APS 
      Hemominas 
      Particular 
   Não 

 
 

04 (50,0) 
02 (25,0) 
01 (12,5) 
01 (12,5) 

 
 

01 (11,1) 
02 (22,2) 
01 (11,1) 
05 (55,5) 

 
 

04 (33,3) 
01 (8,3) 

- 
07 (58,4) 

 
 

09 (31,0) 
05 (17,2) 
02 (6,9) 

13 (44,9) 

Transporte ao Hemominas 
   Prefeitura 
   Coletivo 
   Próprio 

 
03 (37,5) 
04 (50,0) 
01 (12,5) 

 
09 (100) 

- 
- 

 
08 (66,6) 
02 (16,7) 
02 (16,7) 

 
20 (69,0) 
06 (20,7) 
03 (10,3) 

Atenção Secundária à Saúde    

Foi à última consulta no 
Hemominas? 
   Sim 
   Não 

 
 

04 (50,0) 
04 (50,0) 

 
 

08 (88,9) 
01 (11,1) 

 
 

10 (83,3) 
02 (16,7) 

 
 

22 (75,9) 
07 (24,1) 

Avaliação Oftalmológica† 
   Sim 
   Não 

 
07 (87,5) 
01 (12,5) 

 
06 (85,7) 
01 (14,3) 

 
04 (44,5) 
05 (55,5) 

 
17 (70,8) 
07 (29,2) 

Avaliação Cardiológica† 

   Sim 
   Não 

 
05 (62,5) 
03 (37,5) 

 
07 (100) 

- 

 
05 (55,5) 
04 (44,5) 

 
17 (70,8) 
07 (29,2) 

Ecocardiograma† 
   Sim 
   Não 

 
04 (50,0) 
04 (50,0) 

 
05 (71,4) 
02 (28,6) 

 
04 (44,5) 
05 (55,5) 

 
13 (54,2) 
11 (45,8) 

DTC‡  
   Sim 
   Não 

 
01 (50,0) 
01 (50,0) 

 
04 (80,0) 
01 (20,0) 

 
04 (80,0) 
01 (20,0) 

 
09 (75,0) 
03 (25,0) 

 

ACS: Agente Comunitário da Saúde; DTC: doppler transcraniano; MMII: membros 
inferiores; PenVoral: Penicilina V oral; § indicação do nascimento aos 5 anos de 
idade (n = 5); Ψ indicação do nascimento aos 5 anos de idade ou até os 18 anos 
para os esplenectomizados (n = 8); † indicação a partir de 5 anos de idade (n = 24); 
‡ indicação entre 2 e 16 anos de idade para os genótipos SS e Sβ0 (n = 12). 
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5.3 DOENÇA FALCIFORME: PERFIL CLÍNICO E NUTRICIONAL 
 
5.3.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 Na comparação entre AF (Hb SS) e DF (Hb SC + SF), houve diferença 

estatística para os níveis basais de Hb, Leucócitos Globais (LG) e reticulócitos, 

assim como para o uso de hidroxiureia e a realização de pelo menos uma 

hemotransfusão. Nenhum indivíduo relatou histórico de necrose óssea asséptica. As 

demais características estão descritas na tabela abaixo (TAB. 6). 

 O valor de LG sofreu transformação logarítmica em função de ser um dado de 

contagem. A 𝑋	do log foi de 4,23 ± 0,11 para AF e 3,98 ± 0,10 para DF (p<0,001). 

 

Tabela 6: Comparação das características clínicas entre indivíduos com Anemia 

Falciforme (Hb SS; n = 12) e Doença Falciforme (Hb SC e outras variantes; n = 17). 

 
Características clínicas 

 

Anemia 
Falciforme 

Doença 
Falciforme Valor p 

Níveis basais (𝑿 ± DP) 
   Hemoglobina (g/dL)  
   LG (por mm3) 
   Reticulócitos (%) 
 

 
8,45 (± 0,74) 

17.552 (± 4.759) 
11,1 (± 4,2) 

 
10,83 (± 0,87) 

9.848 (± 2.327) 
3,2 (± 1,3) 

 
< 0,001§* 
< 0,001§* 
< 0,001§* 

Intercorrências clínicas (%) 
   AVE 
   Esplenectomia 
   Nefropatia 
   Priapismo 
   Retinopatia 
   Úlcera em MMII 
 

 
8,3 

25,0 
0,0 

16,7 
0,0 
0,0 

 
0,0 
5,9 
5,9 
5,9 
5,9 
5,9 

 
0,414† 
0,279† 
1,000† 
0,553† 
1,000† 
1,000† 

Terapêutica (%) 
   Hemotransfusão 
   Hidroxiureia 

 
66,7 
50,0 

 
23,5 
11,8 

 
0,029†* 
0,038†* 

 

AVE: acidente vascular encefálico; DP: desvio padrão; LG: leucócitos globais; MMII: 
membros inferiores; 𝑋: média; § Teste t-Student; † Teste de Fisher; * p<0,05. 
 

 No exame físico, apenas a oximetria média foi estatisticamente significativa 

comparando-se os grupos: AF (96,2% ± 2,6) versus DF (98,1% ± 1,8). 

Mais detalhes sobre as comparações do exame físico entre AF e DF e sobre 

as características do exame físico da pesquisa encontram-se nas TABELAS 7 e 8. 
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Tabela 7: Comparação das características do exame físico entre indivíduos com 

Anemia Falciforme (Hb SS; n = 12) e Doença Falciforme (Hb SC e outras variantes; 

n = 17). 

 
Características 

 

Anemia 
Falciforme 

Doença 
Falciforme Valor p 

Ectoscopia (%) 
   Palidez 
   Icterícia 
 
Respiratório 
   Taquipneia (%) 
   Oximetria (𝑋 ± DP) 
 
Cardiovascular (%) 
   Sopro cardíaco 
   Taquicardia 
   Hipertensão sistólica 
   Hipertensão diastólica 
 
Abdominal (%) 
   Esplenomegalia 
   Hepatomegalia 

 
75,0 
75,0 

 
 

8,3 
96,2 (± 2,6) 

 
 

91,7 
25,0 
18,2 
9,1 

 
 

44,4 
41,7 

 
64,7 
35,3 

 
 

29,4 
98,1 (± 1,8) 

 
 

76,5 
5,9 
6,3 
0,0 

 
 

35,3 
35,3 

 
0,694† 
0,060† 

 
 

0,354† 
0,029§* 

 
 

0,370† 
0,279† 
0,549† 
0,407† 

 
 

0,692† 
1,000† 

 

DP: desvio padrão; 𝑋: média; § Teste t-Student; † Teste de Fisher; * p<0,05. 
 
Tabela 8: Características do exame físico de indivíduos com Doença Falciforme nas 

cidades de Congonhas, Mariana e Ouro Preto/MG nascidos entre 2000 e 2018. (n = 

29). 

Características Frequência 
 n (%) 

Palidez 
   Sim 
   Não 

 
20 (69,0) 
09 (31,0) 

Icterícia 
   Sim 
   Não 

 
15 (51,7) 
14 (48,3) 

Frequência Respiratória 
   Normal 
   Alterada 

 
23 (79,3) 
06 (20,7) 

Oximetria 
   < 94% 
 
   𝑿 (%) 

 
03 (10,4) 

 
97,2 
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Características Frequência 
 n (%) 

Sopro cardíaco 
   Sim 
   Não  

 
24 (82,8) 
05 (17,2) 

Frequência Cardíaca 
   Normal 
   Alterada 

 
25 (86,2) 
04 (13,8) 

Pressão Arterial Sistólica 
   Normal 
   Elevada 

 
26 (89,6) 
03 (10,4) 

Pressão Arterial Diastólica 
   Normal 
   Elevada 

 
28 (96,6) 
01 (3,4) 

Fígado 
   Normal 
   Hepatomegalia 

 
18 (62,1) 
11 (37,9) 

Baço 
   Normal 
   Esplenomegalia 
   Ausência 

 
15 (51,7) 
10 (34,5) 
04 (13,8) 

 

5.3.2 CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS 
Em relação às características nutricionais, os principais grupos alimentares 

consumidos foram os carboidratos (86,2%), seguido pelas proteínas animal (69,0%) 

e vegetal (55,2%). Os menos consumidos foram frutas (13,8%), hortaliças e legumes 

(17,2%). Destaca-se que o consumo atual de alimentos processados e/ou 

ultraprocessados foi prevalente na maioria (55,1%), assim como o consumo de 

óleos, gorduras, sal e açúcar (79,3%); em contrapartida, poucos indivíduos 

consumiam alimentos in natura (31,0%). 

Houve diferença estatística na ingestão diária de água entre os grupos AF (69 

mL/kg/dia) versus DF (39,3 mL/kg/dia), p=0,043. 

Apesar de não ter havido diferença estatística nas medidas antropométricas 

ao comparar os grupos AF e DF, 04 (13,8%) indivíduos apresentaram baixo peso ou 

baixa estatura enquanto 02 (6,8%) indivíduos foram classificados como sobrepeso 

ou obesidade. 

Mais detalhes sobre as medidas antropométricas e suas comparações entre 

AF e DF encontram-se nas TABELAS 9 e 10. 
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Tabela 9: Comparação das medidas antropométricas entre indivíduos com Anemia 

Falciforme (Hb SS; n = 12) e Doença Falciforme (Hb SC e outras variantes; n = 17). 

 
Características 

 

Anemia 
Falciforme 

Doença 
Falciforme Valor p§ 

Peso 
   Escore-Z (𝑋 ± DP) 
 
Estatura 
   Escore-Z (𝑋 ± DP) 
 
IMC 
   Escore-Z (𝑋 ± DP) 

 
- 0,52 (± 1,27) 

 
 

- 0,52 (± 1,24) 
 
 

- 0,27 (± 1,29) 

 
- 0,68 (± 1,43) 

 
 

- 0,81 (± 1,11) 
 
 

- 0,28 (± 1,33) 

 
0,758 

 
 

0,522 
 
 

0,974 
 

IMC: índice de massa corporal; DP: desvio padrão; 𝑋: média; § Teste t-Student. 
 

Tabela 10: Medidas antropométricas de indivíduos com Doença Falciforme nas 

cidades de Congonhas, Mariana e Ouro Preto/MG nascidos entre 2000 e 2018. (n = 

29). 

Medidas antropométricas Frequência 
 n (%) 

Perímetro cefálico§ 
   Adequado 

 
02 (100) 

Peso 
   Adequado 
   Baixo 
   Muito baixo 
   Elevado 

 
24 (82,8) 
03 (10,4) 
01 (3,4) 
01 (3,4) 

Comprimento/Estatura 
   Adequado 
   Baixo 

 
25 (86,2) 
04 (13,8) 

Índice de Massa Corporal 
   Eutrofia 
   Magreza 
   Sobrepeso 
   Obesidade 

 
24 (82,8) 
03 (10,4) 
01 (3,4) 
01 (3,4) 

 

§ indicação do nascimento aos dois anos de idade (n = 2). 
 

5.3.3 CARACTERÍSTICAS LABORATORIAIS 
Na análise dos exames laboratoriais, houve diferença estatística no nível de 

ferritina entre AF (316,6 ng/mL ± 289,2) e DF (147,6 ng/mL ± 78,2), assim como no 

nível de HDL-c entre os grupos AF (37,4 mg/dL ± 9,5) e DF (50,0 mg/dL ± 13,1). 

Para as variáveis VLDL-c e triglicerídeos as variâncias foram heterogêneas 
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(significativa pela estatística de Levene); portanto foi utilizada o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney, mantendo a não significância: a) VLDL-c com 

mediana para AF de 16,9 mg/dL e para DF de 15,7 mg/dL (p=0,444); b) triglicerídeos 

com mediana para AF de 81 mg/dL e para DF de 74 mg/dL (p=0,499). 

Destaca-se que 21 (72,4%) indivíduos apresentaram nível de vitamina D 

abaixo do valor de referência, com 𝑋 = 24,9 ng/mL, enquanto a média da ferritina no 

sexo feminino (𝑋 = 273,5 ng/mL) e dos triglicerídeos nos menores de 9 anos de 

idade (𝑋 = 97,0 mg/dL) ficaram acima do valor de referência. Ainda no perfil lipídico, 

15 (51,7%) indivíduos estavam com HDL-c baixo e 09 (31,0%) apresentaram 

hipertrigliceridemia. 

Mais detalhes sobre as comparações das características laboratoriais entre 

AF e DF e sobre as características laboratoriais da pesquisa encontram-se nas 

tabelas a seguir (TAB. 11 e 12). 
 

Tabela 11: Comparação das características laboratoriais entre indivíduos com 

Anemia Falciforme (Hb SS; n = 12) e Doença Falciforme (Hb SC e outras variantes; 

n = 17). 

 
Características 

 
Anemia 

Falciforme 
Doença 

Falciforme Valor p§ 

Vitaminas (𝑿 ± DP) 
   B 12 (pg/mL) 
   25-OH-D (ng/mL) 

 
485,3 (± 149,5) 

23,4 (± 8,4) 

 
422,8 (± 164,5) 

26,1 (± 8,4) 

 
0,305 
0,402 

Perfil de ferro (𝑿 ± DP) 
   Ferro sérico (µg/dL) 
   Ferritina (ng/mL) 
   IST (%) 
   TIBC (µg/dL) 
 

 
119,9 (± 39,8) 

316,6 (± 289,2) 
34,2 (± 9,3) 

346,7 (± 34,4) 

 
102,5 (± 26,7) 
147,6 (± 78,2) 

32,1 (± 6,3) 
319,0 (± 47,3) 

 
0,170 
0,029* 
0,471 
0,095 

Perfil lipídico (𝑿 ± DP) 
   Colesterol Total (mg/dL) 
   HDL-c (mg/dL) 
   LDL-c (mg/dL) 
   VLDL-c (mg/dL) 
   Triglicerídeos (mg/dL) 

 
129,7 (± 25,9) 

37,4 (± 9,5) 
73,7 (± 24,1) 
18,6 (± 6,8) 

96,1 (± 47,4) 

 
133,0 (± 23,3) 
50,0 (± 13,1) 
67,3 (± 23,7) 
15,7 (± 3,6) 

78,9 (± 26,4) 

 
0,725 
0,008* 
0,482 
0,144 
0,221 

 

25-OH-D: 25-hidroxi-vitamina D; DP: desvio padrão; HDL-c: lipoproteína de alta 
densidade; IST: índice de saturação de transferrina; LDL-c: lipoproteína de baixa 
densidade; TIBC: capacidade total de ligação do ferro à transferrina; VLDL-c: 
lipoproteína de muito baixa densidade; 𝑋: média; § Teste t-Student; *p<0,05. 
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Tabela 12: Características laboratoriais de indivíduos com Doença Falciforme nas 

cidades de Congonhas, Mariana e Ouro Preto/MG nascidos entre 2000 e 2018. (n = 

29). 

Características 
laboratoriais 

Frequência 
 n (%) 

𝑿 [valor de referência] 

25-hidroxi-vitamina D 
   Normal 
   Insuficiência 
   Deficiência 
 
   𝑿(ng/mL) 

 
08 (27,6) 
12 (41,4) 
09 (31,0) 

 
24,9 [30 a 100] 

Vitamina B12 
   Normal 
   Baixa 
 
   𝑿 (pg/mL) 

 
29 (100) 

- 
 

448,7 [181 a 912] 

Ferro sérico 
   Normal 
   Baixo 
   Alto 
 
   𝑿 (µg/dL) 
      Feminino 
      Masculino 

 
24 (82,8) 
03 (10,4) 
02 (6,8) 

 
 

103,5 [65 a 165] 
115,5 [75 a 175] 

Ferritina 
   Normal 
   Alto 
 
   𝑿 (ng/mL) 
      Feminino 
      Masculino 

 
24 (82,8) 
05 (17,2) 

 
 

273,5 [20 a 200] 
165,3 [40 a 300] 

IST 
   Normal 
   Alto 
 
   𝑿 (%) 

 
27 (93,1) 
02 (6,9) 

 
32,9 [16 a 45] 

TIBC 
   Normal 
   Baixo 
 
   𝑿 (µg/dL) 

 
28 (96,6) 
01 (3,4) 

 
330,5 [250 a 450] 
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Características 
laboratoriais 

Frequência 
 n (%) 

𝑿 [valor de referência] 

Colesterol Total 
   Normal 
   Alto 
 
   𝑿 (mg/dL) 

 
26 (89,6) 
03 (10,4) 

 
131,6 [< 170] 

HDL-c 
   Normal 
   Baixo 
 
   𝑿	(mg/dL) 

 
14 (48,3) 
15 (51,7) 

 
44,8 [> 45] 

LDL-c 
   Normal 
   Alto 
 
   𝑿 (mg/dL) 

 
27 (93,1) 
02 (6,9) 

 
69,9 [< 110] 

VLDL-c 
   Normal 
   Alto 
 
   𝑿 (mg/dL) 

 
24 (82,8) 
05 (17,2) 

 
16,9 [< 20] 

Triglicerídeos 
   Normal 
   Alto 
 
   𝑿 (mg/dL) 
      menores 9 anos 
      maiores de 9 anos 

 
20 (69,0) 
09 (31,0) 

 
 

97,0 [< 85] 
77,0 [< 100] 

 

HDL-c: lipoproteína de alta densidade; IST: índice de saturação de transferrina; LDL-
c: lipoproteína de baixa densidade; TIBC: capacidade total de ligação do ferro à 
transferrina; VLDL-c: lipoproteína de muito baixa densidade; 𝑋: média. 

 

5.4 DOENÇA FALCIFORME: BIOMARCADORES MOLECULARES 
 

5.4.1 ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIANTES GÊNICAS E A DISLIPIDEMIA 
Com relação a presença do genótipo possivelmente associado ao risco de 

alterações lipidêmicas, para o SNP rs116843064 no gene ANGPTL4 não houve a 

presença do genótipo AG. Para o SNP rs662799 no gene APOA5, 02 (6,9%) 

indivíduos apresentaram o genótipo AG e para o SNP rs964184 no gene 

ZNF259/ZRP1, 07 (24,1%) indivíduos apresentaram o genótipo CG (TAB. 13). 
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Tabela 13: Frequência alélica e genotípica dos polimorfismos APOA5 rs662799 e 

ZNF259/ZRP1 rs964184 avaliados em crianças e adolescentes com Doença 

Falciforme em Congonhas, Mariana e Ouro Preto/MG na totalidade (n = 29). 

Gene/dbSNP Genótipos/alelos Total 
n (%) 

APOA5/rs662799 

AA 
AG 
GG 
A 
G 

27 (93,1) 
02 (6,9) 

- 
56 (96,6) 
02 (3,4) 

ZNF259/rs964184 

CC 
CG 
GG 
C 
G 

22 (75,9) 
07 (24,1) 

- 
51 (87,9) 
07 (12,1) 

 

Nenhuma associação entre as variantes gênicas e as alterações lipidêmicas 

apresentaram diferença estatística, conforme evidenciado nas tabelas abaixo (TAB. 

14 e 15). 

 

Tabela 14: Associação entre a variante gênica do APOA5 (rs662799) e o perfil 

lipídico de indivíduos com Doença Falciforme nas cidades de Congonhas, Mariana e 

Ouro Preto/MG nascidos entre 2000 e 2018. (n = 29). 

Associações AA (n = 27) 
n (%)  

AG (n = 02) 
n (%) Valor p§ 

Colesterol Total 
   Normal 
   Alterado 
 
HDL-c 
   Normal 
   Alterado 
 
LDL-c 
   Normal 
   Alterado 
 
Triglicerídeos 
   Normal 
   Alterado 

 
24 (88,9) 
03 (11,1) 

 
 

14 (51,9) 
13 (48,1) 

 
 

25 (92,6) 
02 (7,4) 

 
 

19 (70,4) 
08 (29,6) 

 
02 (100) 
00 (0,0) 

 
 

00 (0,0) 
02 (100) 

 
 

02 (100) 
00 (0,0) 

 
 

01 (50,0) 
01 (50,0) 

 
1,000 

 
 
 

0,483 
 
 
 

1,000 
 
 
 

0,532 
 

HDL-c: lipoproteína de alta densidade; LDL-c: lipoproteína de baixa densidade;         
§ Teste de Fisher. 
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Tabela 15: Associação entre a variante gênica do ZNF259 ou ZRP1 (rs964184) e o 

perfil lipídico de indivíduos com Doença Falciforme nas cidades de Congonhas, 

Mariana e Ouro Preto/MG nascidos entre 2000 e 2018. (n = 29). 

Associações CC (n = 22) 
n (%)  

CG (n = 07) 
n (%) Valor p§ 

Colesterol Total 
   Normal 
   Alterado 
 
HDL-c 
   Normal 
   Alterado 
 
LDL-c 
   Normal 
   Alterado 
 
Triglicerídeos 
   Normal 
   Alterado 

 
19 (86,4) 
03 (13,6) 

 
 

11 (50,0) 
11 (50,0) 

 
 

20 (90,9) 
02 (9,1) 

 
 

16 (72,7) 
06 (27,3) 

 
07 (100) 
00 (0,0) 

 
 

03 (42,9) 
04 (57,1) 

 
 

07 (100) 
00 (0,0) 

 
 

04 (57,1) 
03 (42,9) 

 
0,557 

 
 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
 
 
 

0,642 
 

HDL-c: lipoproteína de alta densidade; LDL-c: lipoproteína de baixa densidade;         
§ Teste de Fisher. 
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6.0 DISCUSSÃO 
 
 6.1 OBTENÇÃO DA AMOSTRA 

Durante a obtenção da amostra, a partir do banco de dados do NUPAD, foi 

possível detectar o nascimento de 40 indivíduos entre 2000 e 2018 que 

apresentaram o diagnóstico de hemoglobinopatia S. De acordo com dados do 

NUPAD, o estado de Minas Gerais apresenta uma média de 1 diagnóstico para cada 

1.400 nascidos vivos (NUPAD, 2018). Ao se considerar os dados do Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos entre 2000 e 2017 (dados de 2018 não se 

encontravam disponíveis no momento da descrição), Congonhas, Mariana e Ouro 

Preto tiveram, respectivamente, 12.678, 15.620 e 16.102 registros de nascidos vivos 

nesses 17 anos (BRASIL, 2019b). Excluindo-se da pesquisa os diagnósticos de 

indivíduos nascidos em 2018 (n = 02), a prevalência seria de 1 caso para cada 1.152 

em Congonhas, 1.201 em Mariana e 1.193 em Ouro Preto (uma média de 1 caso 

para cada 1.168 nascidos vivos nas três cidades). De acordo com o MS, Minas 

Gerais está na terceira posição dos estados brasileiros com maior incidência de DF, 

junto aos estados de Pernambuco, Maranhão e Goiás (1:1.400), ficando abaixo 

apenas dos estados do Rio de Janeiro (1:1.200) e da Bahia (1:650) (BRASIL, 2009a; 

NUPAD, 2018). A prevalência superior nessas três cidades deve-se, provavelmente, 

ao passado de regime escravocrata, uma vez que a doença é de origem africana e 

sua herança persiste até os dias atuais nessa população (RUIZ et al., 2007; 

RODRIGUES et al., 2012; BRASIL, 2015; KATO et al., 2018). 

Apesar da pesquisa ter a intenção inicial de englobar todos os indivíduos que 

apresentaram alterações no "Teste do Pezinho" ao nascimento, houve perda de 

15% (n = 06) da amostra inicial por mudanças de sua cidade natal e 5% (n = 02) por 

óbito. É possível que tais perdas reflitam nos resultados finais, principalmente com 

relação à atenção integral da saúde na DF, uma vez que não foram contabilizados o 

motivo do óbito de tais indivíduos e, a razão pela qual a família optou por mudar de 

sua cidade natal. 

 

6.2 DOENÇA FALCIFORME: POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
6.2.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 A pesquisa apresentou predomínio para indivíduos de etnia negra ou parda 
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(86,2%), pertencentes às classes sociais D ou E (82,7%) e moradores de bairros na 

periferia ou em zona rural (82,7%). Outros estudos evidenciaram achados 

semelhantes, como o predomínio da etnia negra ou parda na população com DF: 

95,2% numa pesquisa com uma amostra de 531 indivíduos norte-americanos 

(CRONIN et al., 2019); 85,3% em 423 indivíduos ingleses (CHAWLA et al., 2013); 

82,6% em 413 indivíduos de várias nacionalidades (OLIVEIRA et al., 2019) e 84,0% 

em 106 nascidos em Minas Gerais (FERNANDES et al., 2015). Estudos também 

mostraram o pertencimento a classes sociais mais baixas: 96,8% dos 122 indivíduos 

amazonenses (CESAR et al., 2019); 91,9% dos 160 indivíduos pernambucanos 

(LUNA et al., 2012) e 91,4% dos 47 indivíduos mineiros (FELIX, SOUZA e RIBEIRO, 

2010). Com isso, esta pesquisa evidenciou que a DF ainda é um grande problema 

social no país. 

 Ainda sobre a condição socioeconômica, 20,7% não apresentavam acesso a 

saneamento básico. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o acesso a serviços de saneamento básico, como o abastecimento de água 

por rede geral, o esgoto sanitário por rede coletora ou pluvial e a coleta de lixo 

domiciliar, é menor na população negra, onde apenas 54,7% dos domicílios desse 

grupo apresentam acesso a todas essas medidas, diferentemente da população 

branca (72,1%) (BRASIL, 2018).  

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do 

IBGE, a taxa de desemprego no Brasil no fim do segundo trimestre de 2019 

encontrava-se em 11,8% (BRASIL, 2019d). As entrevistas da pesquisa foram 

realizadas nesse mesmo período (abril a junho/2019), quando foram computadas 

uma taxa maior (17,2%) de familiares desempregados. Ressalta-se que a pesquisa 

mostrou uma participação ativa dos idosos (17,2%) na contribuição da renda familiar 

através de suas aposentadorias. 

O IBGE também contabilizou em 2018 que 13,7% dos domicílios recebiam 

dinheiro referente ao Programa Bolsa Família e, nesses domicílios, o rendimento 

médio mensal per capita era de R$ 341,00; 3,6% recebiam o BPC, com rendimento 

médio mensal per capita de R$ 698,00; já os domicílios que não recebiam nenhum 

benefício apresentaram um rendimento médio mensal per capita de R$ 1.337,00 

(BRASIL, 2019d). Nesta pesquisa, dos que recebiam benefício do Bolsa Família 

(34,5%), o rendimento médio mensal per capita foi de R$ 290,88; dos que recebiam 

o BPC (13,8%), o rendimento médio mensal per capita foi de R$ 524,28; dos que 
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não recebiam nenhum benefício (55,1%), o rendimento médio per capita foi de R$ 

504,55. Destaca-se que 13,8% encontravam-se na linha da pobreza (com 

rendimento médio mensal per capita entre R$ 89,01-178,00). É notório que os 

percentuais de dependência de benefícios do governo na pesquisa foram maiores 

quando comparados com o restante do país, uma vez que o público-alvo são 

indivíduos portadores de uma doença crônica inseridos, em sua maioria, numa 

condição socioeconômica inferior, portanto, aptos a receber tais benefícios. 

É importante ressaltar que o Programa Bolsa Família, considerado um dos 

programas sociais de distribuição de renda mais bem-sucedidos do governo, tem por 

objetivo em curto prazo reduzir o nível de pobreza das famílias elegíveis, com 

melhoria no bem-estar, consumo, nutrição, escolaridade e saúde. Já em longo 

prazo, o programa busca alavancar o investimento em capital humano (pobre 

crônico e vulnerável), tendo em vista a redução entre gerações da vulnerabilidade e 

da pobreza, com algumas contrapartidas para o núcleo familiar, como propiciar 

frequência escolar mínima de 85% das crianças entre 6 e 15 anos e receber 

informações sobre vacinação, crescimento e desenvolvimento de crianças até 7 

anos (LABREQUE e KAUFMAN, 2019; SANTOS et al., 2019; SILVA e PAES, 2019). 

Todos os indivíduos da pesquisa acima de dois anos de idade frequentavam 

escolas (do ensino básico à graduação), porém 7,4% tinham algum grau de atraso e 

37,0% já apresentaram problemas no ambiente escolar relacionado à própria 

doença. A escola é um espaço de grande importância para o desenvolvimento 

intelectual e social das crianças e uma série de questões pode interferir no processo 

de aprendizagem e adaptação ao ambiente escolar. O Centro de Educação e Apoio 

para as Hemoglobinopatias elaborou uma cartilha denominada “Manual para 

políticas sobre a doença falciforme na escola” (CEHMOB, 2014), disponível 

gratuitamente na internet e para fins de distribuição nas escolas de Minas Gerais, na 

qual é enfatizado que os alunos com DF poderão faltar às aulas por causa de 

complicações e/ou necessidade de tratamento. Nesse caso, a família precisa 

informar à escola, que deverá providenciar o encaminhamento de atividades para o 

aluno realizar durante o afastamento. Essa ação está amparada e prevista no 

Decreto nº 1.044 (1969) e na Lei nº 7.853 (1989). A cartilha enfatiza ainda a 

importância da permissão para os alunos beberem água com maior frequência e da 

manutenção adequada de bebedouros; a necessidade aumentada de idas ao 

banheiro (dificuldade em concentrar a urina e maior ingestão hídrica); a limitação 
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para exercícios físicos intensos em áreas descobertas nos dias de tempo frio e/ou 

úmido, respeitando a queixa de dor e cansaço dos alunos com a doença, mas 

sempre estimulando a atividade física. 

Sabe-se que portadores de DF têm uma grande probabilidade de 

apresentarem complicações neurológicas, podendo acarretar um grande risco de 

déficit cognitivo. Outros fatores associados ao prejuízo da cognição no 

desenvolvimento infantil são: estado contínuo de hipoxemia, níveis mais baixos de 

Hb e condição social, por falta de estímulo do responsável (HIJMANS et al., 2011; 

CROOKSTON et al., 2014; DEBAUN et al., 2014; IAMPIETRO, GIOVANNETTI e 

TARAZI, 2014). Uma pesquisa relatou que indivíduos entre 6 e 16 anos de idade 

com AF (n = 56) tiveram um pior desempenho no teste de quociente de inteligência 

(WISC-IV) e na velocidade de processamento quando comparadas com o grupo 

controle (OLUWOLE et al., 2015), enquanto uma meta-análise realizada a partir de 

110 estudos com amostra total de 3.600 indivíduos com DF comparados com 1.127 

controles indicaram déficits significativos em todos os domínios neurocognitivos para 

os indivíduos com DF (PRUSSIEN et al., 2019). 

Na literatura, é muito relatado sobre o baixo nível educacional que os 

responsáveis pelos indivíduos com DF costumam ter, o que dificulta a obtenção de 

um trabalho formal, inclinando tais famílias a trabalharem informalmente em serviços 

incertos, sem a segurança de uma renda familiar mensal fixa (LUNA et al., 2012; 

FERNANDES et al., 2015; MARQUES, CAVALCANTI e RUZZI-PEREIRA, 2015; 

SILVA et al., 2018). Esse aspecto reflete na escolarização das crianças com DF 

pertencentes a famílias de baixo nível socioeconômico, uma vez que, caso 

apresentem um baixo desempenho escolar, terão pouca possibilidade de acesso a 

atividades de reforço e/ou suporte educacional por parte dos responsáveis 

(EZENWOSU et al., 2013; SILVA et al., 2018). 

Como já relatado, historicamente, a população negra foi escravizada no Brasil 

e, mesmo após 131 anos da abolição da escravidão, seus descendentes tiveram 

poucas oportunidades de inserção social e econômica no país; com isso, o problema 

da estrutura socioeconômica do Brasil persiste até os dias atuais (NAOUM, 2000; 

SILVA et al., 2018). Portanto, é importante destacar que, no Brasil e em várias 

regiões do mundo, o grupo étnico acometido, majoritariamente a população negra, já 

se encontra na base da pirâmide social e apresenta os piores indicadores 

epidemiológicos, educacionais e econômicos; logo, a DF já está incorporada em um 
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contexto de desigualdade social pela sua etnia, conforme esta pesquisa evidenciou 

nos dados descritos na TABELA 4 (FELIX, SOUZA e RIBEIRO, 2010; BATISTA, 

MONTEIRO e MEDEIROS, 2013; SILVA et al., 2018). O status socioeconômico é 

um fator que afeta diretamente o acesso aos cuidados à saúde, no qual famílias de 

baixa renda apresentam maior dificuldade em adesão e acompanhamento médico, 

principalmente pela distância entre o seu domicílio e as instalações de serviços 

especializados, conforme evidenciado no GRAF. 9. Tal fenômeno é agravado 

quando nos referimos aos indivíduos com doenças crônicas, como a DF e aos 

indivíduos negros, por sua invisibilidade social e pelo racismo institucional no 

atendimento integral aos indivíduos pertencentes à essa etnia. Dessa forma, todos 

esses fatores relatados contribuem significativamente para o mau prognóstico de 

vida das pessoas com a doença (BOULET et al., 2010; AKODU, DIAKU-AKINWUMI 

e NJOKANMA, 2012; BRASIL, 2015; RAMOS et al., 2015; SABARENSE et al., 2015; 

SILVA et al., 2018). 

 

6.2.2 DADOS DA ATENÇÃO INTEGRAL DE SAÚDE 
 Os principais objetivos de qualquer sistema de saúde devem ser garantir as 

mais eficazes técnicas para melhorar a saúde da população bem como minimizar as 

desigualdades na distribuição de recursos, de maneira a não permitir que alguns 

grupos estejam em desvantagem. Nos últimos anos, ocorreram grandes avanços 

tecnológicos no controle da DF, possibilitando uma melhora da qualidade de vida da 

população e aumentando a longevidade desses indivíduos (YAWN et al., 2014; 

LOBO et al., 2018). O SUS, através dos Hemocentros e Hospitais de referência, tem 

garantido esses avanços a seus usuários. Porém, é possível melhorar a equidade na 

distribuição desses benefícios, com o envolvimento da rede da APS nos cuidados 

dos indivíduos com DF (BRASIL, 2015). 

 Historicamente, os cuidados de saúde aos indivíduos com DF têm sido 

responsabilidades dos Hemocentros. Entretanto, toda a rede de assistência à saúde 

deveria estar apta para atender adequadamente esses indivíduos, promovendo o 

autocuidado e antecipando situações de risco, principalmente os profissionais da 

ESF da APS (STARFIELD, 2002b; GOMES et al., 2014; BRASIL, 2015). 

 Sobre os fatores de risco que levam ao estresse e a "falcização" das 

hemácias, como exposição a temperaturas extremas, desidratação e esforço físico, 

todos os indivíduos relataram estarem submetidos ao frio em algum momento do 
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dia-a-dia e 20,7% praticavam atividade física de contato, como futebol ou lutas 

marciais. Ressalta-se que a área estudada está localizada numa região 

montanhosa, de altitude média de 922 metros acima do nível do mar, com 

temperaturas médias de 18,3ºC ao longo do ano, chegando a uma média de 14,8ºC 

no inverno (BRASIL, 2019a). Portanto, tais indivíduos estão sujeitos a um maior 

risco de polimerização da Hb S devido ao ar mais rarefeito e às temperaturas mais 

amenas, resultando na distorção da forma bicôncava da hemácia para a forma 

alongada e rígida de foice, o que acarreta a hemólise e o desencadeamento de 

manifestações clínicas inflamatórias e/ou isquêmicas (BRITTENHAM, SCHECHTER 

e NOGUHCI, 1985; FRENETTE, 2002; REES, WILLIAMS e GLADWIN, 2010; 

TEWARI et al., 2015; PIEL, STEINBERG e REES, 2017). Aliado a isso, a prática de 

esporte de contato coloca o indivíduo em risco ao trauma e à ruptura do órgão, 

seguida de hemorragia de difícil controle e óbito (TOPLEY et al., 1981; BROUSSE, 

BUFFET e REES, 2014). Daí a importância de ser orientado pela ESF da UBS sobre 

os cuidados contínuos e necessários para que tais fatores de risco sejam evitados 

(BRASIL, 2008). De toda forma, a promoção de saúde faz-se necessária na DF, com 

o estímulo à prática de atividades físicas leves a moderadas, sempre enfatizando a 

importância da ingestão hídrica de forma adequada (BRASIL, 2008; SEGAVA et al., 

2013; MELO et al., 2018). 

 A crise de sequestro esplênico ainda é uma causa importante de mortalidade 

na DF, especialmente nos menores de cinco anos de idade (FERNANDES et al., 

2010; BROUSSE, BUFFET e REES, 2014); portanto, é preciso que os profissionais 

de saúde ensinem aos cuidadores a técnica de palpação do baço como método de 

prevenção desse tipo de crise e, consequentemente, redução da mortalidade. 

Orienta-se a palpação diária do baço para os indivíduos até cinco anos de idade e 

em qualquer situação de aparecimento súbito de palidez e/ou aumento de volume 

abdominal (BRASIL, 2008; BROUSSE et al., 2012). Na presente pesquisa, somente 

40% dos indivíduos com menos de cinco anos de idade tinham seus baços palpados 

diariamente pelos cuidadores, deixando os demais sob risco para desfechos 

desfavoráveis. 

 Outras orientações necessárias a serem enfatizadas a cada consulta na 

unidade de saúde são: profilaxia de úlceras de membros inferiores, como o uso de 

cremes hidratantes e repelentes, meias de algodão brancas e sapatos confortáveis e 

de cano alto (BRASIL, 2008; BRASIL, 2012) e a conduta domiciliar frente a uma 
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crise álgica, como repouso, massagem e compressa morna no local da dor, aumento 

da ingestão hídrica e uso de analgésicos simples e AINEs (BRASIL, 2008; BALLAS, 

GUPTA e ADAM-GRAVES, 2012; DAMPIER, 2019). 

Nos EUA, há relatos de que 8 a 10% dos indivíduos com DF já 

experimentaram pelo menos um episódio de úlcera na perna durante a vida 

(MINNITI et al., 2010). Em algumas regiões do mundo, essa prevalência pode 

chegar a 30-40% (SERJEANT et al., 2005; CUMMING et al., 2008), porém, a 

verdadeira incidência de úlceras de membros inferiores na DF é desconhecida, pois 

não existe um sistema de vigilância para essa complicação (MINNITI e KATO, 

2016). As úlceras aparecem principalmente na AF (Hb SS), no sexo masculino e 

após a primeira década de vida, havendo relatos de que tal lesão leva a um 

isolamento social, com consequente piora de sua qualidade de vida (MINNITI et al., 

2010; UMEH et al., 2017). Dessa forma, a promoção do autocuidado ou do cuidado 

familiar pelos profissionais de saúde seria a melhor medida para evitar o seu 

aparecimento (BRASIL, 2008; MINNITI et al., 2010; BRASIL, 2012; UMEH et al., 

2017). Na pesquisa, somente 41,4% dos indivíduos faziam ao menos uma das 

medidas profiláticas para se evitar o aparecimento das úlceras de membros 

inferiores, sendo que mais da metade dos indivíduos (51,7%) já se encontravam na 

idade de risco.  

 As crises álgicas são as complicações mais frequentes da DF e impactam 

muito o bem-estar do indivíduo (BRANDOW et al., 2010; JONASSAINT et al., 2016). 

Elas são causadas pela obstrução do fluxo sanguíneo pelas hemácias falcizadas e 

consequente isquemia do tecido local (KRISHNAMURTI et al., 2014; DAMPIER, 

2019). Conforme evidenciado no GRAF. 3, a principal medida tomada frente a uma 

crise álgica pela maioria dos indivíduos que já a vivenciaram (n = 23) foi o uso de 

analgésicos simples, como dipirona ou paracetamol (91,3%), seguido de AINEs e 

compressa morna no local (30,4% para ambos); 8,7% optaram por procurar 

atendimento médico de imediato; no entanto, sabe-se que tomar tais medidas 

precoces ainda no domicílio evita possíveis complicações, assim como internações 

hospitalares desnecessárias (KRISHNAMURTI et al., 2014; BALSAMO et al., 2019). 

O Programa Nacional de Imunizações, regulamentado pela Lei Federal nº 

6.259 (30/10/1975) e pelo Decreto n° 78.321 (12/08/1976), organiza toda a política 

nacional de vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a 

erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. A vacinação vem ao 
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longo do tempo perdendo o caráter verticalizado e se incorporando ao conjunto de 

ações da APS. A ESF realiza a verificação da caderneta de vacina e encaminha o 

indivíduo à UBS para iniciar ou completar o esquema vacinal, conforme os 

calendários de vacinação (BRASIL, 2014d; SBIM, 2019). Os indivíduos com DF são 

mais suscetíveis às infecções bacterianas, principalmente pela disfunção esplênica 

secundária aos múltiplos infartos (WILLIAMS et al., 2009; BOTH, INUSA e OBARO, 

2010; BROUSSE, BUFFET e REES, 2014; PIEL, STEINBERG e REES, 2017). 

Portanto são considerados pertencentes a um grupo especial que necessita receber 

algumas vacinas específicas não contempladas pelo Programa Nacional de 

Imunizações, como a vacina Pnm23 e a anti-gripal (REES, WILLIAMS e REID, 2010; 

BRASIL, 2014d; BRASIL, 2014e; YAWN et al., 2014; PIEL, STEINBERG e REES, 

2017; KATO et al., 2018). Mesmo diante de toda orientação que o MS enfatiza aos 

profissionais de saúde quanto à necessidade dessas indicações especiais serem 

realizadas, mais da metade dos indivíduos (51,7%) apresentaram um cartão 

incompleto, sendo a vacina Pnm23 a mais ausente (41,4%), seguida da anti-gripal 

(27,6%), conforme evidenciado no GRAF. 2 e na TABELA 5. Um estudo nacional 

relatou um acompanhamento inadequado das vacinas especiais para a população 

com DF, descrevendo que a ESF se limita a realizar apenas as vacinas do 

calendário básico preconizado a todas as crianças por falta de conhecimento 

específico das particularidades acerca da DF (GOMES et al., 2014). 

A vacina Pnm23 é fornecida via Centro de Referência para Imunobiológicos 

Especiais (BRASIL, 2014e), enquanto a anti-gripal é realizada anualmente, no mês 

de maio, para crianças entre seis meses e seis anos de idade, idosos acima de 60 

anos, gestantes, profissionais de saúde e grupos de risco (incluindo a DF) (SBIM, 

2019). 

 Conforme relatado acima, a disfunção esplênica tem um papel fundamental 

no aumento da suscetibilidade a infecções bacterianas (BROUSSE, BUFFET e 

REES, 2014), principalmente por agentes encapsulados, como pneumococo, 

meningococo e hemófilos (BOTH, INUSA e OBARO, 2010; YAWN et al., 2014). 

Dessa forma, a antibioticoprofilaxia com a penicilina nos menores de cinco anos de 

idade e até os 18 anos de idade nos indivíduos esplenectomizados deve ser 

garantida (GASTON et al., 1986; BOTH, INUSA e OBARO, 2010; BROUSSE, 

BUFFET e REES, 2014; HIRST e OWUSU-OFORI, 2014; KATO et al., 2018), pois 

propicia uma melhor sobrevida a esses indivíduos (WILLIAMS et al., 2009). Na 
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pesquisa, todos os 08 indivíduos que tinham indicação do uso da penicilina recebiam 

a medicação numa unidade secundária (Hemocentro), quando deveriam conseguir a 

dispensação de tal medicamento na APS (BRASIL, 2015), facilitando a adesão 

terapêutica pela proximidade de seu domicílio (GOMES et al., 2014). 
 Outra medicação necessária de uso crônico é o ácido fólico, uma vez que a 

hemólise contínua gera consumo dessa vitamina para a produção de novas 

hemácias (ZINNA, MONAGLE e POKOMY, 2017), sendo preconizado o uso de 5 mg 

de ácido fólico três vezes por semana (BRASIL, 2015). Medicações de uso crônico 

tendem a apresentar má adesão terapêutica (WALSH et al., 2014; ARBUCKLE et al., 

2018) e a pesquisa detectou uma irregularidade no seu uso em 32,1% dos 

indivíduos, com a justificativa de que "esquecem de tomar"; 82,1% relataram receber 

a medicação numa unidade secundária (Hemocentro) e somente 3,6% a recebem 

via farmácia da APS. Ressalta-se que o ácido fólico faz parte da Lista de 

Medicamentos disponíveis nas Farmácias da Rede SUS dos municípios estudados, 

sendo usado habitualmente no acompanhamento pré-natal das gestantes 

(VALENTIN et al., 2018). 

A APS deve ser o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde, 

enquanto a ESF deve ser o centro ordenador do serviço em todos os níveis de 

atenção (STARFIELD, 2002a; BRASIL, 2017). A ausência da DF na APS deve-se à 

invisibilidade que a referida enfermidade teve ao longo dos anos no sistema de 

saúde (BRASIL, 2015). Embora isso tenha melhorado, ainda persiste em certo grau 

e exige medidas de correção. Os indivíduos que recebem o diagnóstico de DF são 

encaminhados aos centros de atenção hematológica e passam a ser acompanhados 

pelo resto de suas vidas por um hematologista, sendo excluídos dos programas de 

promoção da saúde e prevenção de doenças na APS (GOMES et al., 2014; BRASIL, 

2015). O impacto da atenção em unidades de saúde mais próximas ao domicílio do 

indivíduo, propiciando vínculo bem estabelecido entre o usuário e a ESF e 

promovendo uma abordagem mais integral, repercute na redução da 

morbimortalidade e no aumento da expectativa de vida para os indivíduos com DF 

(KRISTJANSSON et al., 2013; BRASIL, 2015). 

A assistência aos indivíduos com DF deve privilegiar a ação multiprofissional 

e multidisciplinar. Não apenas devem receber assistência na média e na alta 

complexidade (Hemocentros, Hospitais de referência e emergências), como devem 

fazer parte da assistência primária realizada na UBS, com os programas de saúde 
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da criança e do adolescente (com consultas de rotinas para orientações sobre 

vacinas, nutrição, saúde bucal e acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento), além de privilegiar o autocuidado e a atenção integral (REES, 

WILLIAMS e GLADWIN, 2010; BRASIL, 2014b; GOMES et al., 2014; BRASIL, 

2015). Na pesquisa, somente 37,9% e 31,0% dos indivíduos realizavam, 

respectivamente, suas consultas de rotina (puericultura) e recebiam assistência da 

saúde bucal na APS. Foi questionado o motivo pelo qual os demais indivíduos não 

realizavam o acompanhamento de rotina na APS e, conforme evidenciado no GRAF. 

4, 44,4% relataram procurar a UBS somente em situações de intercorrências 

agudas, enquanto 27,8% realizavam tal atendimento na unidade secundária (o 

Hemocentro), local não apropriado para esse tipo de atendimento. 

A descentralização da atenção para as unidades mais acessíveis e de menor 

complexidade passou a ser uma necessidade do indivíduo com DF, para garantir a 

integralidade do cuidado. Com o diagnóstico precoce por meio da triagem neonatal, 

a assistência na UBS deve ser iniciada já nos primeiros meses de vida, assim como 

o encaminhamento para o ambulatório especializado deve ocorrer de imediato. A 

relação da UBS do indivíduo com o ambulatório referência (Hemocentro) deve ser 

estabelecida e estreitada; assim a APS passará a exercer uma de suas grandes 

responsabilidades: coordenadora do cuidado de seus usuários em todos os níveis 

de assistência à saúde (STARFIELD, 2002a; BRASIL, 2015). Cabe ressaltar que o 

ACS da ESF é quem mantém ativo os cadastros dos indivíduos, de forma a viabilizar 

esse vínculo regular e definido (BRASIL, 2017). Na pesquisa, 37,9% dos indivíduos 

relataram não receber visitas regulares do ACS em seu domicílio, colocando em 

risco esse vínculo. 

Segundo dados do MS, 80% dos indivíduos com DF podem ter suas 

intercorrências e necessidades atendidas com bons resultados na UBS (BRASIL, 

2015); no entanto, o observado na pesquisa foi o extremo oposto conforme 

evidenciado nos GRAF. 5 e 7, onde apenas 24,1% procuravam atendimento através 

da ESF quando apresentavam intercorrências corriqueiras, como gripes e 

gastroenterites e somente 11,1% procuravam a UBS em caso de intercorrências 

atreladas à DF, como crises álgicas ou sequestro esplênico. Com isso, questiona-se 

se há falta de vínculo e confiança na procura ativa do usuário por um atendimento 

na UBS e/ou falta de preparo técnico da ESF em atender esse grupo específico de 

indivíduos. A procura aumentada pela UPA na pesquisa (65,5 - 74,1%) deve-se, 
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provavelmente, à dificuldade no acesso a consultas médicas de imediato e à baixa 

resolubilidade das demandas espontâneas na UBS, conforme observado em outra 

pesquisa realizada em Belo Horizonte/MG (PIRES et al., 2013). 

A estruturação dos serviços para incluir a DF nas suas ações já existentes 

requer, porém, um trabalho de capacitação dos profissionais que atuam nas UBSs e 

nas ESFs para o reconhecimento dos sinais e sintomas da doença, e também para a 

prestação dos cuidados necessários, conforme preconizado na Portaria MS nº. 

1.391 (16/08/2005) e no regulamento do SUS, na Portaria MS nº. 2.084 

(09/09/2009), artigos de números 187 e 188 (BRASIL, 2015). 

Como previamente relatado, a pesquisa foi realizada paralelamente à 

atividade de Extensão Universitária "Promovendo o Autocuidado na Doença 

Falciforme", que não só teve a função em orientar todos os indivíduos com DF sobre 

as necessidades do autocuidado com a sua doença, conforme manual do MS 

(BRASIL, 2008), como também atuar junto aos profissionais da ESF dos três 

municípios, capacitando-os sobre o cuidado integral do indivíduo com DF, e distribuir 

para as comunidades uma cartilha ilustrativa para fins de mobilização social sobre a 

doença.  

 Ao serem questionados sobre as principais dificuldades que apresentavam 

em realizar o acompanhamento no Hemominas em Belo Horizonte/MG, conforme 

evidenciado no GRAF. 9, 10,3% relataram dificuldade do cuidador em ser liberado 

do trabalho para acompanhar o menor na consulta; 24,1% relataram a distância 

entre as duas cidades e 41,4%, a dificuldade no transporte. De acordo com o MS, 

por meio de pactuações nos Colegiados Intergestores Regionais e/ou nas 

Comissões Intergestores Bipartite, é direito do indivíduo ter a disponibilização de um 

sistema de transporte sanitário, garantindo o fluxo adequado entre os níveis de 

atenção, tanto na urgência quanto nas ações eletivas, por meio de veículos 

adaptados, quando necessário (BRASIL, 2015). No entanto, 31,0% dos indivíduos 

arcam financeiramente com o próprio transporte. Com relação à dificuldade em 

liberação do trabalho do cuidador para acompanhamento do menor nas consultas, 

foi nítido a falta de empatia do ser humano com relação à DF, enfatizando ainda 

mais o quanto a doença encontra-se numa invisibilidade social. 

Mesmo com toda a ênfase dada à importância em se acompanhar nos 

ambulatórios referência da atenção secundária (Hemocentros), 24,1% dos 

indivíduos faltaram à sua última consulta do Hemominas, colocando-os em risco de 
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evoluírem com possíveis complicações da doença. A retinopatia é uma delas, com 

uma prevalência aproximada de 10% nas crianças (PAHL et al., 2017), aumentando 

progressivamente com a idade e chegando a uma prevalência de 45,6% na vida 

adulta (GUERRA et al., 2019). Novas técnicas diagnósticas estão sendo estudadas, 

como a eletrorretinografia, a tomografia de coerência óptica de domínio espectral e a 

angiografia com fluoresceína de campo ultra amplo (PAHL et al., 2017; MATHEW e 

SIVAPRASAD, 2018; GUERRA et al., 2019). Outra possível complicação é a 

hipertensão da artéria pulmonar, com prevalência de 36,9% de acordo com dois 

estudos realizados em uma amostra de 171 indivíduos com DF (KAFATA et al., 

2016; AMADI et al., 2017) e causada pela restrição do lúmen e enrijecimento das 

paredes das artérias pulmonares, definida pela elevação da pressão da artéria 

pulmonar média acima de 20 milímetros de mercúrio (GALIÈ et al., 2019) e 

considerada um fator de risco importante de mortalidade na DF (PARENT et al., 

2011; GABRA et al., 2019; RAKIKOVA, AL GHOULEH e RAKIKOV, 2019). O AVE é 

considerado a complicação mais temível da DF e, segundo um estudo multicêntrico, 

sua prevalência em crianças é de 7,4 casos por 1.000 indivíduos, enquanto em 

adultos é de 17,7 por 1.000 (MADU et al., 2014). Com o advento do DTC, é possível 

monitorar o seu risco em crianças e adolescentes e programar medidas profiláticas 

efetivas, como a terapia de transfusão crônica em caso de velocidades no DTC ≥ 

200 cm/s (ENNINFUL-EGHAN et al., 2010; LOBO et al., 2011; DEBAUN et al., 2014; 

YAWN et al., 2014; FORTIN, HOPEWELL e ESTCOURT, 2018). 

De acordo com o último guideline sobre o manejo da DF lançado pela 

American Medical Association (YAWN et al., 2014) e do último manual lançado no 

país (BRASIL, 2015), os indivíduos com DF têm indicação de acompanhamento 

oftalmológico anualmente a partir dos dez anos de idade, assim como avaliação 

cardiológica e realização de ecocardiograma a cada dois anos. Pelo protocolo 

interno do Hemominas, esses acompanhamentos se iniciam a partir dos cinco anos 

de idade. Ainda sobre o manejo da DF, indica-se a realização de DTC anualmente 

entre 2 e 16 anos de idade para os genótipos SS e Sβ0 (LOBO et al., 2011; YAWN et 

al., 2014; BRASIL, 2015). Na pesquisa, 29,2% dos indivíduos nunca realizaram uma 

avaliação oftalmológica e/ou cardiológica; 45,8% nunca realizaram o 

ecocardiograma e 25,0% nunca realizaram o DTC. À exceção do DTC, que é de 

competência do Hemominas (BRASIL, 2015), todas as demais condutas poderiam 

ser realizadas via encaminhamento pela ESF da APS; no entanto, isso não foi o 
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observado. A ausência desse acompanhamento aumenta consideravelmente a 

morbimortalidade na doença, uma vez que, na possibilidade da evolução com tais 

complicações, o diagnóstico deixaria de ser realizado de forma precoce (GUERRA et 

al., 2019; RAKIKOVA, AL GHOULEH e RAKIKOV, 2019). 

Por fim, cada Secretaria Municipal de Saúde recebeu um relatório técnico 

sobre as fragilidades do cuidado da saúde do indivíduo com DF, que deveria ser de 

sua competência. Espera-se que um planejamento de política pública voltada à 

assistência integral a esses indivíduos seja realizado, uma vez que a ausência de 

cuidados adequados impacta, consideravelmente, na mortalidade do indivíduo com 

DF.  

 
6.3 DOENÇA FALCIFORME: PERFIL CLÍNICO E NUTRICIONAL 
 
6.3.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
Dados comparativos compilados de vários estudos indicam maior gravidade 

clínica da AF (Hb SS) em relação às hemoglobinopatias SC e outras variantes 

(ROBERTS-HAREWOOD, 2009; QUINN, 2016; WARE et al., 2017; PINTO et al., 

2019). 

Na pesquisa, foi possível comparar os dados laboratoriais basais entre os 

grupos AF e DF e verificou-se que os valores hematológicos dos indivíduos com AF 

foram piores tanto no perfil de marcadores de hemólise (nível de Hb menor e de 

reticulócitos maior), quanto nos marcadores inflamatórios (nível de LG maior), 

conforme evidenciado na TABELA 6. 

As médias de Hb dos grupos AF (8,45 g/dL ± 0,74) e DF (10,83 g/dL ± 0,87) 

estavam dentro dos valores relatados por vários outros autores: 8,9 g/dL (± 2,0) para 

AF (n = 152) (SEIXAS et al., 2010); entre 6-9 g/dL para AF e 9-12 g/dL para DF 

(QUINN, 2016); 8,0 g/dL (± 0,9) para AF (n = 40) (TEIXEIRA et al., 2017); 7,9 g/dL (± 

0,9) para AF (n = 1.751) e 11,2 g/dL (± 0,8) para DF (n = 495) (DUBERT et al., 

2017). Já as médias de LG apresentaram-se maiores que as relatadas em outros 

estudos: no grupo da AF, esta pesquisa apresentou um nível basal de 17.552/mm3 

(± 4.759) e, no grupo DF, um nível basal de 9.848/mm3 (± 2.327). Outros autores 

encontraram um valor de 13.100/mm3 (± 5.800) para AF (n = 152) (SEIXAS et al., 

2010), 12.400/mm3 (± 3.800) para AF (n = 40) (TEIXEIRA et al., 2017), 11.600/mm3 

(± 2.850) para AF (n = 1.751) e 7.500/mm3 (± 1.750) para DF (n = 495) (DUBERT et 
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al., 2017). Tal discrepância com o relatado pela literatura deve-se, provavelmente, 

ao número limitado da amostra da pesquisa, assim como a outros fatores: idade, 

condições nutricionais e variantes genéticas que podem influenciar nos parâmetros 

hematológicos e, consequentemente, na gravidade clínica. Com relação à contagem 

dos reticulócitos, a 𝑿 no grupo AF foi de 11,1% (± 4,2) enquanto no grupo DF foi de 

3,2% (± 1,3), encontrando-se dentro do intervalo relatado por outro estudo: 10-25% 

para AF (QUINN, 2016) e 3% para DF (HABARA e STEINBERG, 2016). Porém, um 

estudo realizado num grupo de AF em uso de hidroxiureia mostrou um valor médio 

de reticulócitos mais baixo do que o encontrado nessa pesquisa (6,1%) (TEIXEIRA 

et al., 2017), evidenciando a melhora clínica esperada em indivíduos que iniciam o 

uso de hidroxiureia (CHARACHE et al., 1995; STEINBERG et al., 2003; WARE et al., 

2016). É importante ressaltar que a contagem de reticulócitos reflete a resposta da 

medula óssea frente à hemólise intra e extra vascular, considerada um parâmetro de 

gravidade na anemia (DUBERT et al., 2017). 

Como previamente relatado, apesar da AF ser considerada a forma clínica de 

maior gravidade (ROBERTS-HAREWOOD, 2009; QUINN, 2016; WARE et al., 2017; 

PINTO et al., 2019), não foi possível observar diferença estatística quando os grupos 

AF e DF foram comparados quanto às intercorrências clínicas, como passado de 

AVE, nefropatia, priapismo, retinopatia, aparecimento de úlceras de membros 

inferiores e necessidade de esplenectomia, provavelmente decorrente do baixo 

número de indivíduos participantes do trabalho. No entanto, 12 (41,4%) indivíduos 

desta pesquisa já realizaram ao menos uma transfusão sanguínea e a comparação 

entre os grupos apresentou diferença estatística (AF 66,7%; DF 23,5%), conforme 

evidenciado na TABELA 6. É de se esperar que o grupo AF apresente sinais de 

maior gravidade clínica, com hemólise mais intensa e, consequentemente, 

necessidades maiores de transfusões sanguíneas. 

As primeiras comprovações científicas quanto à eficácia da hidroxiureia na 

diminuição da mortalidade de indivíduos com DF foram publicadas em 2003, nos 

EUA, onde se demonstrou, após nove anos de seguimento, uma redução em 40% 

da taxa de mortalidade quando comparada ao controle (sem o uso do fármaco) 

(STEINBERG et al., 2003). Tal fato foi comprovado por vários outros estudos 

posteriormente (HANKINS et al., 2008; PLATT, 2008; VOSKARIDOU et al., 2010; 

WANG et al., 2011; LOBO et al., 2013; WARE et al., 2016). Dentre os efeitos dessa 

medicação, há a elevação na concentração da Hb F (MABAERA et al., 2008), a 
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melhora na deformabilidade da hemácia (MCGANN e WARE, 2011), a maior 

produção de óxido nítrico (GLADWIN et al., 2002) e a redução na expressão de 

proteínas receptoras endoteliais e de moléculas de adesão (fosfatidilserina e 

anexina V) nas superfícies das hemácias e das plaquetas (ODIEVRE et al., 2008; 

LAURANCE et al., 2011), diminuindo dessa forma o processo de hemólise e as 

crises vaso-oclusivas (STROUSSE et al., 2008). A indicação da medicação é para 

os indivíduos com histórico de três ou mais episódios de crises vaso-oclusivas; crise 

torácica aguda recidivante; risco para AVE detectado pelo DTC; priapismo 

recorrente e anemia grave e persistente nos últimos 12 meses (BRASIL, 2014a). Na 

pesquisa, 27,6% dos indivíduos faziam uso da hidroxiureia, em sua maioria 

indivíduos com AF, com diferença estatística quando comparados ao grupo DF, 

conforme evidenciado na TABELA 6, enfatizando, mais uma vez, pelos critérios de 

indicação do uso do fármaco, um quadro clinicamente mais grave no grupo de AF. 

Apesar da DF ser um tipo de anemia, nem todos apresentaram palidez ao 

exame físico (69,0%), uma vez que é preciso ter um nível de Hb menor do que 10 

g/dL para que seja observado tal achado na avaliação física (SILVA, BITTENCOURT 

e SAKAE, 2008; ADAMSON e LONGO, 2013). Foi possível observar uma tendência 

não significativa na icterícia ao comparar os grupos (AF 75,0%; DF 35,3%; p=0,06); 

por ser um sinal clínico secundário, a deposição de bilirrubina indireta na pele 

decorrente de eventos hemolíticos (THEOCHARIDOU e SUDDLE, 2019), 

possivelmente será mais observada na AF do que na DF, conforme evidenciado em 

outro estudo: AF 55,8% versus DF 8,9% (DUBERT et al., 2017). A anemia também 

gera uma condição hiperdinâmica do fluxo sanguíneo, levando ao aparecimento de 

sopro cardíaco, taquicardia e taquipneia (GUYTON e HALL, 2016), observados na 

pesquisa em 82,8%, 13,8% e 20,7%, respectivamente. A condição crônica da 

doença leva a uma adaptação do organismo (ADAMSON e LONGO, 2013), 

justificando provavelmente o baixo percentual de aumento nas frequências cardíaca 

e respiratória esperadas para a idade; no entanto, ambos são sinais vitais para 

avaliação de possíveis descompensações circulatórias (NAEMT, 2012; GUYTON e 

HALL, 2016). Apenas a oximetria média foi estatisticamente significativa 

comparando os dois grupos: AF 96,2% (± 2,6) versus DF 98,1% (± 1,8), conforme 

evidenciado na TABELA 7. Como a Hb é responsável pelo transporte de O2 

(JENSEN, 2009) e, sob baixa tensão, a Hb S polimeriza levando à hemólise 

(BRITTENHAM, SCHECHTER e NOGUHCI, 1985; BAIN, 2011), essa diferença 
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estatística corrobora o potencial clínico mais grave da AF. A pesquisa apresentou 

apenas 03 (10,4%) indivíduos com oximetria abaixo do valor adequado de 94%. Um 

outro estudo realizado em 2017 comparou a oximetria na AF com um grupo controle 

(indivíduos hígidos), na qual foi detectada uma oximetria média de 95,0% (± 2,9) na 

AF versus 98,0% (± 0,7) no grupo controle (TEIXEIRA et al., 2017), evidenciando 

uma adaptação dos indivíduos frente à sua doença crônica (ADAMSON e LONGO, 

2013). Por fim, decorrente da fisiopatologia da doença, as visceromegalias são 

comumente observadas na DF (EL HOSS e BROUSSE, 2019; THEOCHARIDOU e 

SUDDLE, 2019), como constatado na pesquisa, no qual 37,9% e 34,5% dos 

indivíduos apresentaram, respectivamente, hepatomegalia e esplenomegalia. 

 

6.3.2 CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS 
A população brasileira passou, nas últimas décadas, por grandes 

transformações sociais que culminaram na redução da pobreza e da exclusão social 

e, consequentemente, da fome e da desnutrição. Apesar disso, as deficiências de 

micronutrientes e a desnutrição crônica ainda são prevalentes em grupos 

vulneráveis da população (BRASIL, 2013). A avaliação correta do estado nutricional 

dos indivíduos com DF é um aspecto de fundamental importância, já que a 

desnutrição proteico-calórica nessa população é um fator de risco de 

morbimortalidade (HYACINTH e HIBBERT, 2010; CHAWLA et al., 2013; OHEMENG 

e BOADU, 2018).  

Concomitante, o Brasil vem enfrentando aumento expressivo do sobrepeso e 

da obesidade em todas as faixas etárias, em que o excesso de peso acomete 

metade dos adultos e 1/3 das crianças do país. Esse novo cenário pode ser 

atribuído, em grande medida, à alteração no padrão alimentar da população 

brasileira (BRASIL, 2013). A dieta habitual dos brasileiros é composta por diversas 

influências e, na atualidade, é fortemente caracterizada por uma combinação de 

uma dieta dita “tradicional” (baseada no arroz com feijão) com alimentos 

classificados como ultraprocessados, com altos teores de calorias, gorduras, sódio e 

açúcar e com baixo teor de micronutrientes. O consumo médio de frutas e hortaliças 

ainda está abaixo do desejável conforme recomendação do Guia Alimentar para a 

população brasileira (BRASIL, 2014c) e manteve-se estável na última década, 

enquanto alimentos ultraprocessados, como doces e refrigerantes, têm o seu 

consumo aumentado a cada ano (LEAL et al., 2010; BRASIL, 2014c; CLARO et al., 
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2015; LOUZADA et al., 2015). Tal fato foi confirmado nesta pesquisa, na qual foi 

constatado que a alimentação das crianças e dos adolescentes era rica em 

carboidratos, proteína e alimentos ultraprocessados e pobre em frutas, hortaliças, 

legumes e alimentos in natura. Destaca-se que, para um crescimento e 

desenvolvimento mais saudável, é essencial que o indivíduo com DF consuma 

alimentos ricos em ácido fólico, como couve, brócolis, espinafre, rúcula e feijão 

(NUPAD, 2016), não observado na pesquisa. 

Como a desidratação constitui um dos fatores que desencadeia a 

polimerização da Hb S, consequentemente levando à hemólise (BRITTENHAM, 

SCHECHTER e NOGUHCI, 1985; STEINBERG, 2014), o consumo de água é 

essencial no indivíduo com DF. Como indivíduos com AF tendem a ter 

intercorrências clínicas mais graves, são constantemente orientados pelos 

profissionais de saúde a consumirem bastante água, justificando talvez a diferença 

estatística observada na maior ingestão diária de água na AF (69 mL/kg/dia) 

comparada à DF (39,3 mL/kg/dia). 

Pela literatura, na maioria das vezes, os indicadores antropométricos de 

indivíduos com DF encontram-se mais baixos quando comparados com grupos 

controles e/ou indicadores populacionais referências, como o da OMS (2006/2007) 

(WALI e MOHEEB, 2011; AKODU et al., 2014; EKE et al., 2015; ORIMADEGUN, 

ALOHAN e ONAZI, 2015; ESEZOBOR et al., 2016; SILVA et al., 2018). Por 

apresentarem uma doença cuja taxa metabólica basal é de 16 a 20% maior que 

numa população saudável, tais indivíduos têm alto risco de desnutrição proteico-

calórica (AL-SAQLADI, BIN-GADEEN e BRABIN, 2010; SOUZA et al., 2011; 

ESEZOBOR et al., 2016; SILVA et al., 2018). Conforme relatado previamente, o 

estado nutricional prejudicado pode trazer mais complicações clínicas, gerando um 

ciclo indesejado de problemas de saúde e, consequentemente, afetando a qualidade 

de vida do indivíduo com DF (AL-SAQLADI et al., 2010; ANIMAHASUN et al., 2011; 

ORIMADEGUN, ALOHAN e ONAZI, 2015; SILVA et al., 2018). 

Por outro lado, estudos recentes têm identificado um aumento na prevalência 

de sobrepeso e obesidade também em indivíduos com DF (AKODU, DIAKU-

AKINWUMI e NJOKANMA, 2012; CHAWLA et al., 2013; EKE et al., 2015). Tais 

evidências podem estar associadas a um melhor controle da doença e com o 

período de transição nutricional observado em todo o mundo nos últimos anos, 

relacionado à exposição da população a alimentos processados e de alto teor 
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calórico, associado ao aumento do sedentarismo (DINSA et al., 2012; BAIDAL et al., 

2016; CORVALÁN et al., 2017; FORD, PATEL e NARAYAN, 2017; OLIVEIRA e 

BOERY, 2018). 

Apesar de não ter havido diferença estatística nas medidas antropométricas 

ao comparar os grupos AF e DF, 04 (13,8%) indivíduos apresentaram-se com baixa 

estatura, 03 (10,4%) com magreza e outros 02 (6,8%) com sobrepeso ou obesidade, 

conforme evidenciado na TABELA 10. Outros estudos em indivíduos com DF 

detectaram prevalências aproximadas para a baixa estatura: 21,0% (n = 45 

indivíduos entre 6 meses e 16 anos com AF) (CARNEIRO et al., 2018); 15,5% (n = 

161 indivíduos entre 0 e 14 anos com DF) (SOUZA et al., 2011) e 11,6% (n = 223 

indivíduos entre 2 e 17 anos com AF) (ESEZOBOR et al., 2016); para a magreza: 

14% (n = 93 indivíduos entre 6 e 18 anos com DF) (ASSUNÇÃO et al., 2018) e 5,7% 

(n = 161 indivíduos entre 0 e 14 anos com DF) (SOUZA et al., 2011) e para o 

excesso de peso: 3,4% (n = 58 indivíduos entre 1 e 5 anos com AF) (EKE et al., 

2015); 2,5% (n = 80 indivíduos entre 2 e 15 anos com AF) (AKODU, DIAKU-

AKINWUMI e NJOKANMA, 2012) e 1,7% (n = 223 indivíduos entre 2 e 17 anos com 

AF) (ESEZOBOR et al., 2016). 

 

6.3.3 CARACTERÍSTICAS LABORATORIAIS 
As crianças com DF têm um maior risco de desenvolver deficiências 

nutricionais devido à redução de apetite (MITCHELL et al., 2004), à ingestão 

alimentar pobre em nutrientes (KAWCHAK et al., 2007) e às intercorrências 

infecciosas, o que demanda uma maior atenção por parte dos profissionais da 

saúde. 

Dentre as vitaminas, a D deve ser avaliada cuidadosamente em indivíduos 

com DF, por terem maior chance de desenvolver deficiência quando comparados 

com controles saudáveis (BUISON et al., 2004; ROVNER et al., 2008; OLIVEIRA et 

al., 2015); afinal, pela distribuição genética da Hb S, os indivíduos têm mais 

melanina e um risco maior de deficiência, por exigirem mais exposição à luz solar 

para ativação da mesma (ROVNER et al., 2008; POWE et al., 2013). Outros fatores 

que contribuem para a deficiência da vitamina D são os baixos níveis de atividade 

física (BUCHOWSKI et al., 2002) e a baixa ingestão alimentar (BUISON et al., 2004; 

KAWCHAK et al., 2007). Um estudo identificou que o consumo de vitamina D nos 

indivíduos com DF apresentava-se abaixo dos valores recomendados de 200 UI (5 
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mg/dia), tendendo a declinar com a idade e levando a um nível sérico da vitamina 

cada vez mais baixo com o passar dos anos (BUISON et al., 2004). Sabe-se que o 

cálcio e a vitamina D são importantes no metabolismo ósseo e a baixa ingestão de 

cálcio leva a uma redução do pico de massa óssea ideal na criança e no 

adolescente com DF, determinando uma falha de crescimento (MAKARIOU et al., 

2011; WACKER e HOLICK, 2013). A deficiência de vitamina D, por sua vez, está 

relacionada ao aumento de infecções respiratórias, à fraqueza muscular e ao 

aumento do risco de quedas e microlesões (HOLICK, 2012). 

Nesta pesquisa, 12 (41,4%) indivíduos apresentaram nível insuficiente de 

vitamina D (entre 20 e 29,9 ng/mL) e 09 (31,0%), um nível deficiente (< 20 ng/mL), 

conforme evidenciado na TABELA 12. Um estudo de coorte feito nos EUA com 139 

indivíduos com AF entre 7,9 e 15,1 anos de idade evidenciou um nível suficiente em 

apenas 2,2% da amostra, enquanto identificou nível insuficiente e deficiente em, 

respectivamente, 1,4% e 96,4% da amostra (JACKSON et al., 2012). Tais diferenças 

entre os estudos devem-se, provavelmente, à participação da radiação solar no 

metabolismo da vitamina D, uma vez que o nível da vitamina pode mudar com as 

variações sazonais, típicas de países do hemisfério norte (BUISON et al., 2004; 

OLIVEIRA et al., 2015). 

Pela fisiopatologia hemolítica da doença, a vitamina B12 tende a ser baixa 

nos indivíduos com DF, uma vez que a mesma é cofator para a síntese de DNA e 

produção de novas hemácias (RANDACCIO et al., 2010; KAMINENI et al., 2006). No 

entanto, pela literatura, a deficiência da vitamina costuma ser mais observada na 

população adulta (KENNEDY et al., 2001; MARTYRES et al., 2016). Além da 

pesquisa ter enfoque na população pediátrica, provavelmente, o consumo 

aumentado de proteína animal, fonte essencial de B12 (STELUTI et al., 2011; 

CARDOSO FILHO et al., 2019), pode ter sido um dos motivos que influenciou na 

não detecção de insuficiência dessa vitamina; afinal, pelo recordatório alimentar, a 

proteína animal fazia parte dos principais grupos alimentares do dia-a-dia de 69,0% 

da amostra. 

  Apesar da deficiência de ferro ser comum em crianças com DF 

(RODRIGUES et al., 2011; DOMINGUES et al., 2017), principalmente nos países 

subdesenvolvidos, onde a anemia ferropriva é prevalente (MILMAN, 2011; 

CAMASCHELLA, 2015; LYNCH et al., 2018), os níveis de ferro sérico, IST e TIBC 

encontraram-se dentro dos valores de referência na pesquisa. Porém, na 
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comparação entre os grupos, o nível de ferritina apresentou diferença estatística, 

sendo maior na AF (𝑋 = 316,6 ng/mL ± 289,2) do que na DF (𝑋 = 147,6 ng/mL ± 

78,2), conforme evidenciado na TABELA 11. Provavelmente, em razão da hemólise 

mais intensa e da necessidade maior de transfusões sanguíneas, é esperado que o 

estoque de ferro na AF seja maior do que na DF. Achados semelhantes no nível de 

ferritina em populações com AF foram detectados em um estudo no estado da 

Bahia, com uma amostra de 152 indivíduos entre 5,2 e 13,2 anos de idade (𝑋 = 

313,3 ng/mL ± 361,4). Esse mesmo estudo apresentou diferença estatística quando 

comparou essa amostra com um grupo controle de 132 indivíduos sadios (𝑋 = 37,3 

ng/mL ± 28,3) (SEIXAS et al., 2010). Vale ressaltar que indivíduos com DF tendem a 

absorver mais facilmente o ferro alimentar no intestino (RECHAVI e RIVELLA, 2008), 

assim como, a ferritina é considerada uma proteína de fase aguda; portanto, em 

vigência de processos inflamatórios, pode se encontrar aumentada (LAZZARETTI et 

al., 2006; ROSA NETO e CARVALHO, 2009; MARGUTTI, SCHUCH e SCHWANKE, 

2017), o que corrobora para um provável processo inflamatório mais intenso no 

grupo da AF. 

Nos últimos anos, tem sido identificada em estudos de indivíduos com DF 

uma tendência para níveis diminuídos de colesterol total, LDL-c e HDL-c e para 

níveis aumentados de VLDL-c e triglicerídeos quando comparados com grupo 

controle de indivíduos sadios (SEIXAS et al., 2010; EPHRAIM et al., 2016; ALELUIA 

et al., 2017; TEIXEIRA et al., 2017). No estudo baiano citado acima, houve diferença 

estatística no nível de colesterol total (AF 121,1 mg/dL ± 26,2; controle 164,1 mg/dL 

± 34,5), LDL-c (AF 64,9 mg/dL ± 22,2; controle 97,4 mg/dL ± 33,5); HDL-c (AF 35,6 

mg/dL ± 12,3; controle 48,9 mg/dL ± 13,7); VLDL-c (AF 20,4 mg/dL ± 9,38; controle 

17,7 mg/dL ± 10,4) e triglicerídeos (AF 102,1 mg/dL ± 46,8; controle 88,3 mg/dL ± 

51,7) (SEIXAS et al., 2010). Outro estudo baiano obteve resultados semelhantes: 

colesterol total (AF 122 mg/dL ± 24,0; controle 155,0 mg/dL ± 26,0), LDL-c (AF 69,0 

mg/dL ± 22,0; controle 92,0 mg/dL ± 23,0); HDL-c (AF 33,0 mg/dL ± 7,0; controle 

46,0 mg/dL ± 12,0) e triglicerídeos (AF 100,0 mg/dL ± 39,0; controle 74,0 mg/dL ± 

25,0) (TEIXEIRA et al., 2017). Nesta pesquisa, foi possível achar resultados 

semelhantes, como no nível médio de colesterol total (131,6 mg/dL ± 24,0), LDL-c 

(69,9 mg/dL ± 23,6) e, para os menores de 9 anos de idade, no nível médio de 

triglicerídeos (97,0 mg/dL ± 39,7); 31,0% dos indivíduos apresentaram 

hipertrigliceridemia; 51,7% estavam com HDL-c baixo e, ao comparar os grupos AF 
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e DF, houve diferença estatística para o nível de HDL-c (AF: 37,4 mg/dL ± 9,5; DF: 

50,0 mg/dL ± 13,1), conforme evidenciado nas TABELAS 11 e 12. No entanto, a 

razão pela qual tais achados dislipidêmicos foram observados e o porquê de tal 

diferença entre os grupos não estão totalmente elucidados na literatura. Apesar da 

origem multifatorial, estudos recentes têm avaliado a possibilidade de fatores 

genéticos levarem ao distúrbio lipídico nesses indivíduos (KATHIRESAN et al., 2007; 

KEENAN e RADER, 2013; WILLER et al., 2013; LIGTHART et al., 2016).  

 

6.4 DOENÇA FALCIFORME: BIOMARCADORES MOLECULARES 
 
6.4.1 ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIANTES GÊNICAS E A DISLIPIDEMIA 
Devido a escassez de relatos na literatura envolvendo variantes genéticas 

relacionadas às dislipidemias na DF, esta pesquisa propôs estudar algumas 

variantes comuns (cuja presença do alelo de menor frequência era ≥ 1%), 

conhecidas por sua associação significativa com o metabolismo lipídico (KEENAN e 

RADER, 2013). Tal investigação tinha por objetivo tentar elucidar parte da 

fisiopatologia e dos moduladores genéticos na DF e, consequentemente, gerar 

ferramentas prognósticas ou diferentes alvos terapêuticos no tratamento dos 

agravos da doença. No entanto, pela amostra reduzida, a pesquisa apresentou 

poucos indivíduos contendo o alelo variante nos genes investigados: 02 (6,9%) 

indivíduos com a variante rs662799 do gene APOA5 (AG); 07 (24,1%) com a 

variante rs964184 do gene ZNF259/ZRP1 (CG) e nenhum indivíduo com a variante 

rs116843064 do gene mais raro investigado, o ANGPTL4 (AG), conforme 

evidenciado na TABELA 14. Destaca-se que a mutação do gene ZNF259/ZRP1 

apresentou frequência acima do esperado, uma vez que a frequência global descrita 

é de 16,8% a 22,1% (NCBI, 2019).  

 Não foi encontrada nenhuma associação entre as variantes gênicas e as 

alterações lipidêmicas, porém, o estudo mostrou uma tendência não significativa da 

presença do SNP rs964184 do gene ZNF259/ZRP1 com o aumento dos níveis de 

triglicerídeos, conforme evidenciado na TABELA 15, assim como já descrito na 

literatura a partir de alguns estudos: um estudo japonês com uma amostra de 5.460 

indivíduos dislipidêmicos comparou a frequência do alelo usando o teste qui-

quadrado com outros 3.160 indivíduos saudáveis e constatou uma associação entre 

o SNP rs964184 e a hipertrigliceridemia (ABE et al., 2015). Outro estudo detectou a 
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mesma associação numa população de 1.105 norte-americanos (JUSTICE et al., 

2018). Por fim, um estudo envolvendo 161 indivíduos brasileiros com DF, com idade 

𝑋 de 12,4 anos, associou a presença do SNP rs964184 com a hipertrigliceridemia 

(FROSSARD et al., 2019). 

Apesar da hipertrigliceridemia ter mostrado uma tendência de maior 

frequência no gene mutante (ZNF259/ZRP1), não foi possível detectar diferença 

estatística em função do tamanho da amostra. Com uma amostra reduzida, as 

associações dos níveis de lipídeos com os polimorfismos dos genes envolvidos no 

seu metabolismo ficaram limitadas. 
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7.0  CONCLUSÃO 
 

Na pesquisa, foi possível observar que os indivíduos com DF apresentam 

inúmeras intercorrências clínicas ao longo da vida decorrentes da fisiopatologia da 

doença, através das hemólises, vaso-oclusões e processos inflamatórios locais, 

assim como, tendem a apresentar-se com peso baixo/desnutrição, devido ao alto 

metabolismo conferido pela doença. Tais achados configuram numa necessidade de 

uma assistência integral à saúde de qualidade. 

Foi notória a falta de preparo e conhecimento dos profissionais de saúde 

sobre a DF e seu manejo clínico na APS. Enfatiza-se que a realização do 

diagnóstico precoce através do “Teste do Pezinho" não é o suficiente para 

diminuição da morbimortalidade. O acesso a uma assistência integral à saúde de 

qualidade em todos os níveis de atenção, especialmente na APS, torna-se essencial 

para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos indivíduos com DF. Dessa 

forma, salienta-se a importância de uma rede de atenção à saúde devidamente 

preparada, articulada e com capacidade operacional compatível com as 

necessidades desses indivíduos. 

Pelo perfil sociodemográfico, percebeu-se que a DF está incorporada em um 

contexto de desigualdade social, uma vez que a maioria dos indivíduos pertenciam 

às classes sociais mais baixas (D ou E) e à etnia parda ou negra. Tais grupos 

encontram-se na base da pirâmide social e apresentam os piores indicadores 

epidemiológicos, educacionais e econômicos, o que contribui significativamente para 

o seu mau prognóstico. 

Foi possível constatar que os indivíduos homozigóticos dominantes SS (AF) 

apresentaram um estado clínico mais grave do que as outras variantes da Hb S 

(DF). Tanto nos marcadores de hemólise (Hb e reticulócitos basais) quanto nos 

marcadores inflamatórios (LG basal e ferritina), assim como, no uso atual de 

hidroxiureia, na realização de hemotransfusões prévias e no nível de HDL-c, o grupo 

da AF apresentou os piores indicadores das respectivas variáveis. 

A pesquisa apresentou poucos indivíduos contendo o alelo variante nos 

genes investigados, não sendo encontrada nenhuma associação entre as variantes 

gênicas com as dislipidemias. Devido à amostra reduzida, tais associações ficaram 

limitadas. No entanto, o estudo mostrou uma tendência não significativa da presença 

do SNP rs964184 do gene ZNF259/ZRP1 com a hipertrigliceridemia. Novos estudos 
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com amostras maiores poderiam elucidar tal associação, trazendo a possibilidade de 

novas ferramentas prognósticas e/ou diferentes alvos terapêuticos no tratamento 

desse agravo na DF. 

Através dessa pesquisa, foi possível capacitar os profissionais de saúde que 

compõem a ESF das cidades de Congonhas, Mariana e Ouro Preto/MG, assim 

como, foi criado um relatório técnico voltado às Secretarias Municipais de Saúde. 

Com isso, espera-se que seja elaborado um plano de políticas públicas, cujo objetivo 

seja aprimorar o atendimento integral a esse grupo vulnerável e, futuramente, 

impactar na diminuição da morbimortalidade dos indivíduos com a DF. 

Enfatiza-se a importância de se realizarem outros estudos que avaliem a 

assistência prestada aos indivíduos com DF na rede de APS e que analisem os 

obstáculos enfrentados pelos indivíduos e pela rede pública no cumprimento dos 

protocolos clínicos necessários no acompanhamento da DF, uma vez que os 

achados dessa pesquisa não são problemas estritamente locais, e sim um reflexo de 

um problema enfrentado a nível nacional. Dessa forma, tais estudos possibilitariam a 

identificação das necessidades do doente e das fragilidades da rede assistencial 

brasileira. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Responsável Legal 
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ANEXO 2 – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido do Participante 
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ANEXO 3 – Ficha de Caracterização Clínica 

 

Número do Prontuário: _______________ 
IDENTIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

Nome: 
Data de Nascimento: ___/____/______ Idade: ________ 
Endereço:  
Nome da Mãe: 
Nome do Pai: 
Nº Prontuário Hemominas:  Código NUPAD:  
Diagnóstico: (   ) Hb SS    (   ) Hb SC     (   ) Hb SD-Punjab    (   ) Hb SF 
                     (   ) Hb Sβ+   (   ) Hb Sβ0    (   ) Outra. Qual? ___________ 
Hb basal ____g/dL       Leucócitos Globais ______/mm3       Reticulócitos ____% 

COMORBIDADES 
Esplenectomizado: (   ) Sim    (   ) Não                                   Data: ___/___/______ 
Necrose óssea asséptica: (   ) Sim, nº articulações: __(   ) Não Data: ___/___/____ 
Retinopatia: (   ) Sim    (   ) Não    (   ) Sem avaliação             Data: ___/___/______ 
AVE: (   ) Sim, nº episódios: ___ (   ) Não                               Data: ___/___/______ 
Úlcera de membros: (   ) Sim, nº episódios: ____    (   ) Não  Data: ___/___/______ 
Acometimento renal: (   ) Sim    (   ) Não                                 Data: ___/___/______ 
Priapismo: (   ) Sim, nº episódios: _____    (   ) Não               Data: ___/___/______ 
Alterações cardíacas: (   ) Sim    (   ) Não                               Data: ___/___/______ 
Ecocardiograma: (   ) Sim    (   ) Não                                       Data: ___/___/______ 
Alterações: ________________________________________________________ 

PROPEDÊUTICA E TERAPÊUTICA 
Doppler Transcraniano: (   ) Sim    (   ) Não                            Data: ___/___/______ 
Risco: (   ) Baixo    (   ) Intermediário    (   ) Alto 
Hemotransfusão: (   ) Sim, nº vezes: ___  (   ) Não                Data: ___/___/______ 
Uso de hidroxiureia: (   ) Sim    (   ) Não                                 Data: ___/___/______ 

EXAMES COMPLEMENTARES 
Vitamina B12: ____ pg/mL 
25 hidroxi-vitamina D: ____ ng/mL  
Ferro sérico: _____ µg/dL 
Ferritina: _____ ng/mL 
IST: ______ % 
TIBC: _______ µg/dL 

Colesterol Total: _____ mg/dL 
LDL-c: _____ mg/dL 
HDL-c: ______ mg/dL 
VLDL-c: ______ mg/dL 
Triglicerídeos: _____ mg/dL 
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ANEXO 4 – Questionário Epidemiológico, Clínico e Nutricional 

 

Número do Prontuário: _______________              Data: _____/_____/_______ 
DADOS GERAIS 

Nome:  
Cidade/UBS referência:  
Sexo: (   ) Feminino     (   ) Masculino 
Cor da Pele: (   ) Branca     (   ) Parda     (   ) Negra 
Bairro em que mora: (   ) bairro central     (   ) bairro periférico     (   ) zona rural 
Moradia: (   ) própria     (   ) alugada     (   ) cedida 
Saneamento básico: (   ) sim     (   ) não 
Composição familiar (nº de pessoas):____________________________________ 
Renda familiar: R$___________________________________________________ 
Recurso: (   ) trabalho  (   ) BPC  (   ) Bolsa Família  (   ) Outros _______________ 
Frequenta escola/creche? (   ) Sim   (   ) Não 
Há algum problema com a escola? (   ) Sim: _______________________  (   ) Não 
Você trabalha (se adolescente)? (   ) Sim, ocupação: ________________ (   ) Não 

PERCEPÇÃO DO AUTOCUIDADO E DO CUIDADO PELA FAMÍLIA 
Quantidade de água ingerida por dia: _________mL/dia 
Exposição a temperaturas extremas (frio): (   ) sim    (   ) não 
Exposição a temperaturas extremas (calor): (   ) sim    (   ) não 
Atividade física: (   ) sim, de contato  (   ) sim, competitiva  (   ) não 
Palpação diária do baço (menores de 5 anos): (   ) sim     (   ) não 
Realiza os cuidados necessários para a prevenção de úlcera de pernas (evitar 
traumas, picadas de insetos, uso de sapatos confortáveis)? (   ) sim     (   ) não 
Está orientado a procurar atenção médica imediata na presença de sinais de 
alarme (febre, dor torácica, dispneia, diarreia, vômitos, aumento do baço e do 
volume abdominal, acentuação da palidez e da icterícia, dor que não responda a 
analgésicos comuns)? (   ) sim    (   ) não 
Em caso de crise álgica, faz uso de algum medicamento em casa? 
(   ) não, porque ____________________________________________________ 
(   ) sim, como e quando utiliza: ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Realiza acompanhamento de saúde bucal? (   ) sim    (   ) não 
Realiza acompanhamento de rotina/puericultura na UBS? (   ) sim    (   ) não, 
porque: ___________________________________________________________ 
Recebe visita domiciliar? (   ) sim (   ) não. Data última visita: ____/_____/______ 
Qual foi a última intercorrência corriqueira (ex.: gripe)? ______________________ 
Onde foi atendido? (   ) UBS (   ) UPA (   ) Hemominas (   ) Hospital (   ) ________ 
Qual foi o último evento agudo relacionado à doença? ______________________ 
Onde foi atendido? (   ) UBS (   ) UPA (   ) Hemominas (   ) Hospital (   ) ________ 
Há alguma dificuldade em relação ao acompanhamento no Hemominas? 
(   ) sim (   ) não. Se sim, qual? _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Compareceu à última consulta no Hemominas? (   ) sim (   ) não Data: __/__/___ 
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Qual o meio de transporte utilizado para ir às consultas? (   ) coletivo (   ) próprio 
                                                                                           (   ) prefeitura 

INDICADORES DE SAÚDE 
Vacinação do Programa Nacional de Imunização em dia? (   ) sim (   ) não 
Se não, qual e por quê? ______________________________________________ 
Faz uso profilático de antibiótico (penicilina/eritromicina até 5 anos de idade ou 
após esplenectomia cirúrgica)? (   ) sim (   ) não 
Se sim, faz uso regular? (   ) sim (   ) não, porque __________________________ 
Existe dificuldade de conseguir a medicação? Por quê? _____________________ 
__________________________________________________________________ 
Faz uso de ácido fólico? (   ) sim (   ) não 
Se sim, faz uso regular? (   ) sim (   ) não, porque __________________________ 
Existe dificuldade de conseguir a medicação? Por quê? _____________________ 
__________________________________________________________________ 
Anote bebidas a alimentos consumidos no dia anterior, os horários e o nome da 
refeição. 

Horário Nome da 
refeição 

Alimentos, 
bebidas 

e/ou preparações 
Tipo / Forma de 

preparo Quantidades 

     
     
     
     
     
     
     
     

EXAME FÍSICO 
Palidez: ______/4+     Icterícia: ______/4+     Frequência Respiratória: _____ irpm 
Sopro cardíaco: ______/6+                             Frequência Cardíaca: _____ bpm 
PA: ______x______ mmHg (percentil: _______)      Oximetria: ______ % 
Baço palpável? (   ) Sim, ______ cm do RCE     (   ) Não     (   ) Esplenectomizado 
Fígado palpável? (   ) Sim, ______ cm do RCD     (   ) Não    
PC: ____ cm (PC/I em < 2 anos, escore-Z : _____________) 
Peso: __________ g (P/I entre 0 e 10 anos, escore-Z: _____________) 
Estatura: _______ cm (E/I entre 0 e 18 anos incompletos, escore-Z: __________) 
IMC: ______kg/m2 (IMC/I entre 0 e 18 anos incompletos, escore-Z: _________) 
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ANEXO 5 – Valores de Referência e Classificações das variáveis do Exame Físico 

 

FREQUÊNCIA CARDÍACA 
Idade Valor (bpm) 

Recém-Nascido 110 - 160 
1 a 24 meses 100 - 120 
2 a 4 anos 85 - 115 
5 a 10 anos 65 - 100 
> 10 anos 60 - 100 

bpm = batimentos por minuto 
Fonte: CASTRO, 2010. 

 

 
 
 

SOPRO CARDÍACO 
Grau Intensidade 

I Mínima, percebendo somente com alguns segundos de 
avaliação pelo examinador. 

II Discreta, porém audível de imediato. 
III Moderada. 

IV 
Grande, audível quando o estetoscópio se mantém em 
contato completo com a pele, já sendo acompanhado de 
frêmito torácico. 

V Grande, audível quando o estetoscópio se mantém em 
contato parcial com a pele. 

VI Audível sem necessidade de contato do estetoscópio 
com qualquer parte da pele. 

Fonte: FREEMAN e LEVINE, 1933. 
 
 
 
 
 
 

FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 
Idade Valor (irpm) 

< 2 meses < 60 
2 a 12 meses < 50 
1 a 5 anos < 40 
6 a 8 anos < 30 
> 8 anos 16 - 20 
irpm = incursões respiratórias por minuto 

Fonte: FONTES, 2004. 

PRESSÃO ARTERIAL 
Percentil Classificação 

< p90 Normotenso 
≥ p90 a < p95 PA Elevada 
≥ p95 a < p95 + 12 
mmHg 

Hipertensão 
estágio 1 

≥ p95 + 12 mmHg Hipertensão 
estágio 2 

PA = pressão arterial; 
mmHg = milímetros de mercúrio 

Fonte: FLYNN et al., 2017. 

VISCEROMEGALIAS 
Hepatomegalia 

Idade Medida 
Menores de 2 anos > 2 cm do RCD 
Entre 2 e 5 anos > 1 cm  do RCD 
Maiores de 5 anos Qualquer medida 

Esplenomegalia 
Idade Medida 

Menores de 1 ano Palpação de ponta 
Maiores de 1 ano Qualquer medida 

RCD = rebordo costal direito 
Fonte: MARTINS e CARVALHO, 2013. 
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MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 
Perímetro Cefálico para a Idade (PC/I)* 

Escore-Z (EZ) Classificação 
< -2 EZ Perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade 
≥ -2 EZ e ≤ +2 EZ Perímetro cefálico adequado para a idade 
> +2 EZ Perímetro cefálico acima do esperado para a idade 

Peso para a Idade (P/I)** 
Escore-Z (EZ) Classificação 

< -3 EZ Peso muito baixo para a idade 
≥ -3 EZ e < -2 EZ Peso baixo para a idade 
≥ -2 EZ e ≤ +2 EZ Peso adequado para a idade 
> +2 EZ Peso elevado para a idade 

Estatura para a Idade (E/I)*** 
Escore-Z (EZ) Classificação 

< -3 EZ Estatura muito baixa para a idade 
≥ -3 EZ e < -2 EZ Estatura baixa para a idade 
≥ -2 EZ e ≤ +2 EZ Estatura adequada para a idade 
> +2 EZ Estatura elevada para a idade 

Índice de Massa Corporal para a Idade (IMC/I)*** 
Escore-Z (EZ) Classificação 

< -3 EZ Magreza acentuada 
≥ -3 EZ e < -2 EZ Magreza 
≥ -2 EZ e ≤ +1 EZ Eutrófico 

> +1 EZ e ≤ +2 EZ Risco de Sobrepeso (< 5 anos) 
Sobrepeso (≥ 5 anos) 

> +2 EZ e ≤ +3 EZ Sobrepeso (< 5 anos) 
Obesidade (≥ 5 anos) 

> +3 EZ Obesidade (< 5 anos) 
Obesidade grave (≥ 5 anos) 

*crianças menores de 2 anos de idade; **crianças entre 0 e 10 anos de idade; 
***crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos incompletos 

Fonte: OMS, 2006/2007 
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ANEXO 6 – Valores de Referência para os Exames Laboratoriais 

 

EXAMES LABORATORIAIS 
Exame Valor de Referência 

Colesterol Total < 170 mg/dL 
LDL-colesterol < 110 mg/dL 
HDL-colesterol > 45 mg/dL 
VLDL-colesterol < 20 mg/dL 

Triglicerídeos < 85 mg/dL (menores de 9 anos) 
< 100 mg/dL (maiores de 9 anos) 

Ferro sérico Entre 65 e 165 µg/dL (feminino) 
Entre 75 e 175 µg/dL (masculino) 

Ferritina Entre 20 e 200 ng/mL (feminino) 
Entre 40 e 300 ng/mL (masculino) 

TIBC Entre 250 e 450 µg/dL 
IST Entre 16 e 45% 

25-hidroxi-vitamina D 
Entre 30 e 100 ng/mL (normal) 
Entre 20 e 29,9 ng/mL (insuficiência) 
Abaixo de 20 ng/mL (deficiência) 

Vitamina B12 Entre 181 e 912 pg/mL 
Fontes: GROTTO, 2010; HOLICK et al., 2011; CAMASCHELLA, 

2015; MARTYRES et al., 2016; SBPC, 2016. 
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ANEXO 7 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP 
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ANEXO 8 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Hemominas 
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ANEXO 9 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG 
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ANEXO 10 – Carta de Sensibilização aos Gestores 
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ANEXO 11 – Cartilha Ilustrativa da Atividade de Extensão Universitária "Promovendo 

o Autocuidado na Doença Falciforme" (2019). 
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