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RESUMO 

 

STREVA, Anelisa Schittini Costa. Avaliação de Crianças com Doença 
Falciforme, Doppler Transcraniano anormal e terapia transfusional, 
acompanhadas no ambulatório da Fundação de Hematologia e 
Hemoterapia da Bahia (HEMOBA). 41 f. il. 2014. Dissertação (Mestrado 
Profissional) - Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, 
2014.  
 
 
A Doença Falciforme (DF) é um problema de saúde pública no Brasil, 
principalmente no Estado da Bahia, onde apresenta prevalência elevada. As 
manifestações clínicas na DF são variáveis, secundárias ao processo 
inflamatório crônico, sendo que a doença cerebrovascular constitui uma das 
complicações mais graves da doença, podendo resultar no acidente vascular 
cerebral (AVC) em crianças. O Doppler Transcraniano (DTC) é um exame que 
mede velocidade de fluxo sanguíneo cerebral, velocidade média máxima 
(VMMAX), que, quando elevada, indica doença vascular e/ou risco de AVC, 
permitindo a intervenção terapêutica preventiva pelo uso de transfusão 
sanguínea regular crônica, com diminuição do risco para o primeiro AVC em 
até 40% nas crianças com anemia falciforme (AF). Entretanto, no caso de 
transfusão irregular ou sua suspensão, ocorre a persistência do risco para 
AVC. OBJETIVO: conhecer o número de crianças com DF submetidas ao DTC 
e identificadas com alterações vasculares que requerem transfusão sanguínea 
regular crônica. DESENHO DO ESTUDO: Estudo retrospectivo com avaliação 
de indivíduos com DF e DTC realizados no período de 2011 a 2013.  
POPULAÇÃO E MÉTODOS: A amostra foi constituída por 865 indivíduos com 
DF cadastrados no ambulatório da HEMOBA que foram submetidos ao DTC 
nos anos de 2011, 2012 e 2013.  ANÁLISE ESTATÍSTICA: Foi realizada com o 
auxílio do programa de estatística SPSS, versão 18.0. RESULTADOS: Dos 865 
pacientes estudados, a média de idade foi 9,3 ± 3,77anos. O resultado do DTC 
foi 85,8% (1254/1461) normal e 14,2% (208/1461) alterado. Em relação ao 
sexo, 14,8% (65/440) dos pacientes foram do sexo masculino e 12,9% (55/425) 
do sexo feminino apresentaram pelo menos um DTC alterado. O genótipo AF 
representou 19,7% (114/578) dos pacientes com DTC alterado, seguido por, 
15,4% (2/13) com SBtal e 1,8% (5/272)  para HbSC. A aloimunização ocorreu 
em 55,1% (49/89) dos pacientes em transfusão. CONCLUSÕES: A AF foi o 
principal diagnóstico relacionado ao DTC alterado e também à necessidade 
transfusional profilática. A maioria das transfusões foi adequada, realizada com 
concentrado de hemácias filtrado e fenotipado (CHFF) e respeitada a 
regularidade, mas não foi suficiente para evitar a aloimunização, complicação 
transfusional com prevalência elevada neste estudo. 
 
Palavras-chave: Anemia falciforme. Transfusão sanguínea.  Acidente vascular 
cerebral.    
  



 
 

ABSTRACT 

 

STREVA, Anelisa Schittini Costa. Children with Sickle Cell Disease 
Assessment, abnormal Doppler Transcranial and transfusion therapy, 
followed in the outpatient clinic of Hematology and Hemotherapy 
Foundation of Bahia (HEMOBA). 41 pp. ill. 2014. Dissertation (Professional 
Master) - Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, 2014.  
 
The Sickle Cell Disease (SCD) is a public health problem in Brazil, especially in 
Bahia, which has a high prevalence. Clinical manifestations in SCD are 
variable, secondary to chronic inflammation, and cerebrovascular disease is 
one of the most serious complications of the disease, which can result in stroke 
(stroke) in children. The transcranial Doppler (TCD) is a test that measures 
cerebral blood flow velocity, maximum average speed (TMMAX), which when 
high indicates vascular disease and / or risk of stroke, allowing preventive 
therapy intervention by the use of chronic regular blood transfusion, with 
decreased risk for the first stroke by 40% in children with sickle cell anemia 
(SCA). However, in the case of irregular transfusion or suspension, persists the 
risk for stroke. OBJECTIVE: To know the number of children with SCD 
submitted to DTC and identified with vascular changes that require regular 
chronic blood transfusion. STUDY DESIGN: Retrospective study evaluating 
individuals with SCD and DTC carried out from 2011 to 2013. POPULATION 
AND METHODS: The sample consisted of 865 individuals with SCD registered 
at the clinic of HEMOBA submitted to the DTC in 2011, 2012 and 2013. 
STATISTICAL ANALYSIS: It was performed with the SPSS statistical software, 
version 18.0. RESULTS: Of the 865 patients studied, the mean age was 9.3 ± 
3.77years. The result of the DTC was 85.8% (1254/1461) normal and 14.2% 
(208/1461), as amended. Regarding gender, 14.8% (65/440) of the patients 
were male and 12.9% (55/425) of female patients had at least one positive 
DTC. The SCA genotype accounted for 19.7% (114/578) of patients with 
abnormal TCD, followed by SBtal, 15.4% (2/13) and HbSC, 1.8% (5/272). 
Alloimmunization occurred in 55,1% (49/89) of patients in transfusion. 
CONCLUSION: SCA was the main diagnosis related to the modified DTC and 
also the need for transfusion prophylactic. Most transfusions was adequate, 
made with concentrated filtered red cells and phenotyped (CHFP) and complied 
with regularity, but it was not enough to prevent alloimmunization, transfusion 
complication with high prevalence in this study.  
 

Keywords: Drepanocytic anemia. Transfusion blood. Stroke. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

             A doença falciforme (DF) é um problema de saúde pública no Brasil, devido 

às suas características epidemiológicas (24), prevalência e cronicidade (13), com 

estimativa de 700-1.000 casos novos anuais. A DF foi originada na África e, por 

herança, a doença é predominante na população afrodescendente, presente em 

cerca de 6-10% dos negros no Brasil (53). Embora ocorra em todos os grupos 

étnicos devido à grande miscigenação racial, a relação da DF com a população 

negra é clara na literatura mundial (27).  Estima-se que existam, no Brasil, mais de 

dois milhões de portadores do alelo βs, sendo mais de 8.000 indivíduos com anemia 

falciforme (AF) (53), que representa o genótipo mais grave da doença (54). A DF 

está distribuída de forma heterogênea em todo território brasileiro, sendo mais 

prevalente na região nordeste (53). 

             Na década de 90, no Brasil, políticas públicas foram iniciadas dirigidas à DF, 

e em 1996 o governo federal instituiu um grupo de trabalho para DF com objetivo 

principal de promover a qualidade de vida das pessoas portadoras da AF, através de 

ações de educação e atendimento especializado dos pacientes (23) e, desde então, 

maior destaque vem sendo dado a esta doença (28).  

            A triagem neonatal (TN) teve início, no Brasil, em 2001, com a publicação da 

Portaria nº. 822/01 do Ministério da Saúde. O desenvolvimento da TN tem 

possibilitado a inclusão de exames diagnósticos (HPLC e focalização isoelétrica) da 

DF, com mudanças na assistência integral aos pacientes com DF, de forma a 

melhorar a história natural e os cuidados às pessoas com a doença (18), permitindo 

o diagnóstico logo ao nascimento, com o objetivo maior de reduzir complicações da 

doença, reduzindo morbidade e mortalidade (43). A identificação e tratamento 

precoces são requisitos indispensáveis para o aumento da expectativa de vida de 

crianças com anemia falciforme (24). Na Bahia, o único serviço credenciado para 

realizar o exame da triagem neonatal é a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) (48), e tem mostrado a incidência aproximada de um caso de 

DF para cada 650 nascimentos, o que coloca a Bahia como o estado que apresenta 

a prevalência maior da doença no Brasil. No Estado do Rio de Janeiro, o segundo 

estado em prevalência da doença, a incidência da DF é de um caso para 1300 

nascimentos (15). Porém, somente em 2005, através da Portaria de nº 1.391, as 
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diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença 

Falciforme e outras Hemoglobinopatias foi instituída no Sistema Único de Saúde 

(SUS), permitindo definição de manuais nacionais de condutas para tratamento de 

complicações da DF, publicação de portarias normativas para exames e 

medicamentos, dentre outras ações diretamente implicadas na DF (18). Na Bahia, 

em 2007, a Secretaria de Saúde do Estado (SESAB) estabeleceu o Programa 

Estadual de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme e Hemoglobinopatias com 

objetivo de melhorar a assistência em todo Estado, promovendo a garantia do 

tratamento e melhoria da qualidade de vida dos pacientes com DF (47). O programa 

no estado já havia iniciado anteriormente na capital, onde em 2005 foi estabelecido 

o Programa de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme de Salvador, em 

seguimento à política nacional da doença (12). Nos últimos 2 anos foram 

implantados em Salvador dois Ambulatórios Municipais de Doença Falciforme, os 

primeiros do país, com o atendimento especializado (11). 

           A DF tem potencial de morbidade elevado (24) e traz impactos negativos 

importantes para a vida dos pacientes (44), limitando atividades físicas, relações 

sociais e afetivas (37), e também atividades laborais (44), mais comumente pelos 

episódios de crises álgicas freqüentes e/ou recorrentes (37), comprometendo o 

desenvolvimento e a qualidade de vida do paciente, e podendo levar à morte (28).              

          A DF é a doença hereditária monogênica mais comum no Brasil, com herança 

autossômica recessiva causada por uma mutação no gene da globina beta (HBB), 

resultando na hemoglobina variante S (HbS). A HbS é decorrente da mutação de 

ponto GAG→GTG no sexto códon do gene da HBB, com  substituição do ácido 

glutâmico por valina na posição 6 da cadeia polipeptídica beta da hemoglobina (Hb). 

A HbS possui propriedades físico-químicas diferentes da hemoglobina normal (HbA) 

com tendência a formar longos polímeros em estados de oxigenação baixa (54). 

 A presença da HbS leva a alterações fisiológicas na molécula de Hb, que se 

polimeriza no interior da hemácia quando desoxigenada, assumindo a forma de foice 

ou falcizada. A hemácia falcizada é menos flexível e possui diminuição da sua meia-

vida, o que causa a lise prematura, caracterizando a anemia hemolítica. No entanto, 

o principal dano causado pela hemácia falcizada é secundário à obstrução dos 

vasos sanguíneos menores, causando lesão vascular, reduzindo oxigenação aos 

pulmões, cérebro e outros tecidos (20). Este processo predispõe a maior adesão 

endotelial da hemácia falcizada, uma vez que ocorre a ativação de moléculas de 
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adesão em plaquetas, leucócitos, hemácias, reticulócitos e células endoteliais, 

ativação da cascata de coagulação, favorecendo a vasoconstrição por aumento da 

produção de endotelina em detrimento da produção de óxido nítrico (vasodilatação) 

(54), fenômenos que contribuem para a caracterização da DF como uma doença 

inflamatória crônica (18).  

A DF é caracterizada pela presença do alelo beta S (βs) em homozigose, 

também denominado anemia falciforme (AF), ou em heterozigose dupla com outras 

hemoglobinas variantes ou com talassemias, como na S-Beta talassemia (Sβtal), 

hemoglobinopatia SC (HbSC), hemoglobinopatia SD (HbSD), hemoglobina S-

persistência hereditária de hemoglobina fetal (HbS-PHHF), entre outras (54). A figura 

1 mostra os principais eventos fisiopatogênicos da DF (49). 

 

Figura 1: Fisiopatogenia do fenômeno vasoclusivo na doença falciforme e fatores associados 
envolvidos no processo inflamatório: hemólise, redução do óxido nítrico, adesão celular, 

vasoconstrição, estase das hemácias falcizadas e vasoclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Switzer et al.(36) 

              

  

As manifestações clínicas na DF são variáveis, secundárias ao processo 

inflamatório crônico desencadeado pela presença da HbS, vasoclusão, bem como 

diminuição na sobrevida da hemácia, que apresentam gravidade maior na AF (54).  

A DF pode cursar clinicamente com acometimento de vários órgãos e sistemas, 

entre eles, o sistema hematopoiético, derme, osteoarticular, oftalmológico, 

cardiopulmonar, urogenital, gastrointestinal, abdominal e sistema nervoso central 

(SNC). As manifestações clínicas comprometem a qualidade de vida dos pacientes e 
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podem trazer riscos a suas vidas. As crises álgicas são as manifestações mais 

comuns, seguidas por infecções, sequestro esplênico, síndrome torácica aguda 

(STA), hipertensão pulmonar e priapismo, com incidências que diferem em 

diferentes faixas etárias (54). O quadro 1 mostra as diferentes manifestações 

clínicas presentes na AF por faixa etária (55). 

 

Quadro 1. Manifestações clínicas de pacientes com anemia falciforme em diferentes faixas etárias. 
 

 

Fonte: Adaptação de Zago (54) 
 
 

A doença cerebrovascular é uma complicação clínica que ocorre com 

morbidade elevada em crianças com DF e pode resultar no acidente vascular 

cerebral (AVC) (31) e infartos silenciosos, podendo haver comprometimento 

cognitivo e motor de grau variável. A doença cerebrovascular tem incidência de 7% a 

11% em pacientes com DF na faixa etária pediátrica, principalmente durante a 

primeira década da vida (3; 34), com recorrência elevada após o primeiro episódio 

(3). A incidência do AVC em crianças com DF é aproximadamente 280 vezes maior 

em comparação com a população pediátrica geral (26). Na infância e adolescência o 

risco de AVC é de 2 a 3 eventos por 100.000 indivíduos, e ocorre mais comumente 

em crianças que possuem alguma arteriopatia (36).   Crianças com anomalias em 

anatomia cardíaca têm um risco de isquemia cerebral próximo a 4% (26). No Brasil, 

estudo realizado no estado do Rio de Janeiro mostrou a prevalência de 9,1% para o 

Manifestação clínica Idade 

 0-5 anos 5-15 anos >15 anos 

Asplenia funcional frequência máxima pouco frequente ausente/raro 

Autoesplenectomia pouco frequente frequente frequência máxima 

Infecções frequência máxima frequente pouco frequente 

Sequestro esplênico frequência máxima frequente pouco frequente 

Dactilite frequência máxima pouco frequente ausente/raro 

Síndrome torácica aguda frequência máxima frequente frequente 

AVC isquêmico frequente frequente pouco frequente 

Dor frequente frequente frequência máxima 
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AVC em pacientes com AF (46). O AVC isquêmico (infarto cerebral agudo) ocorre 

mais em crianças e, em adultos, predomina o AVC hemorrágico (22). 

A fisiopatogenia do AVC isquêmico em crianças com DF ainda não está 

totalmente esclarecida, sendo provavelmente hemodinâmica, secundária à anemia e 

às propriedades das hemácias falcizadas e suas interações com o endotélio, 

formação de trombo, estenose venosa, resultando no fornecimento insuficiente de 

oxigênio para regiões do cérebro (31). Em todos os pacientes com anemia, não 

somente em indivíduos com DF, ocorre o aumento da velocidade do fluxo sanguíneo 

no cérebro (VFSC) como forma de autorregulação cerebral, para aumentar a 

distribuição de oxigênio e manter a pressão constante de perfusão (31). 

A VFSC (velocidade média na artéria cerebral média (ACM) proximal ou 

artéria carótida interna (ACI) distal) pode ser estimada através do doppler 

transcraniano (DTC), exame seguro e não invasivo (50). O risco de AVC é 

determinado pela média máxima da VFSC (VMMAX) encontrada nos segmentos da 

ACM, ACI distal e bifurcação, bilateralmente (17). O DTC, ao medir a VFSC elevada, 

indicadora de doença vascular e de risco elevado de AVC, define precocemente o 

risco de AVC, permitindo o tratamento preventivo pelo regime de transfusão 

sanguínea regular crônica (hipertransfusão), diminuindo o risco do primeiro AVC em 

crianças com DF. Também monitoriza a evolução dos doentes que tiveram um AVC 

prévio (2; 31). A VFSC elevada está associada ao risco de 40% de evento cerebral 

agudo, porém, com a transfusão regular, este risco pode ser reduzido para 2% (14). 

A velocidade tende a reduzir rapidamente logo que se inicia a transfusão; o declínio 

mais acentuado, contudo, é visualizado após três meses de transfusão regular (33). 

O DTC apresentou evidência de ser uma intervenção potencial no início dos 

anos 90 e junto à transfusão de concentrado de hemácias (CH) representam o maior 

avanço para o tratamento preventivo do AVC em pacientes com DF. Como muitos 

pacientes que sofrem o primeiro AVC apresentam déficits neurológicos, a prevenção 

traz um impacto positivo e significativo para esses pacientes (3).  

O estudo realizado em 1998, STOP (Stroke Prevention Trial in Sickle Cell 

Anemia), identificou crianças com DF de 2 a 16 anos com risco aumentado de infarto 

cerebral, e demonstrou que, com o regime de transfusão regular crônica, foi reduzida 

a ocorrência de AVC em 10% ao ano para menos de 1% ao ano. Também, reduziu-

se o risco de recorrência de novo evento cerebral agudo em 92% (2; 3; 19; 31). 
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Baseado no estudo STOP, o Instituto Nacional de Coração, Pulmão e 

Sangue dos EUA (NHLBI) recomendou que crianças com DF entre 2 e 16 anos 

fossem submetidas a triagem pelo DTC de 6 em 6 meses, e que aquelas 

identificadas com risco elevado de AVC recebessem transfusão regular para 

prevenção (38). 

O estudo STOP II (2005) identificou 79 crianças com DF com ressonância 

nuclear magnética normal e DTC alterado que, ao receberem transfusão de CH 

regular, normalizaram a VFSC. Parte desses pacientes, 38 crianças com DF, 

recebeu transfusão regular e parte não recebeu transfusão (41 crianças). Após 

aproximadamente 30 meses de acompanhamento, 14 das 41 crianças não 

transfundidas voltaram a apresentar alteração no DTC com risco elevado de AVC e 

duas crianças apresentaram AVC. No grupo de crianças em regime de transfusão, 

nenhuma criança apresentou evento cerebral agudo. Este estudo foi interrompido 

antecipadamente, dois anos antes, e demonstrou que o tratamento transfusional em 

crianças com DF e alterações no DTC não deve ser interrompido, pois os pacientes 

voltam a ter risco aumentado de AVC. Além disso, demonstrou que a suspensão da 

transfusão está também associada ao desenvolvimento de infarto cerebral silencioso 

(1; 19; 31). 

Em estudo realizado na Bahia, analisando 1135 pacientes com DF de sete 

estados brasileiros submetidos ao DTC, foi evidenciado risco elevado de AVC em 

aproximadamente 10% das crianças com AF e SBtal, risco este semelhante ao de 

outros estudos já realizados (8% a 10%) (50). 

O estudo STOP definiu as VFSC a serem consideradas no DTC. Desta 

forma, a velocidade cerebral abaixo de 170 cm/s é considerada normal e entre 170 e 

199 cm/s é definida como velocidade bordeline ou doppler condicional. A velocidade 

elevada, maior ou igual a 200 cm/s, indica risco elevado de infarto cerebral agudo 

(51). 

No Brasil, as diretrizes para a realização do DTC foram estabelecidas de 

acordo com o estudo STOP e encontram-se especificadas no quadro 2 (35).  
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Quadro 2. Periodicidade de realização do exame de acordo com a VFSC definida no DTC 

Velocidade do fluxo 

sanguíneo cerebral 

Periodicidade do doppler 

transcraniano 

VFSC <70 cm/s repetir o exame em um mês; 

VFSC normal (entre 70 e 

170 cm/s) 

repetir anualmente; 

VFSC entre 170 e 184 cm/s repetir com intervalo de três 

meses; 

VFSC entre 185 e 199 cm/s repetir o exame em um mês; 

VFSC entre 200 e 219 cm/s repetir o exame em um mês. Se 

novo exame com VFSC > 200 

cm/s, considerar terapia 

transfusional. 

VFSC acima de 220 cm/s considerar terapia transfusional. 
Fonte: Adaptação de Lobo et al. (35) 

As contraindicações para realização do DTC incluem paciente com sono ou 

dormindo e febril. Após eventos agudos ou transfusão de CH, deve-se respeitar o 

intervalo mínimo de quatro semanas. Estes fatores podem alterar a VFSC, trazendo 

resultados não fidedignos (17). 

A terapia transfusional crônica com CH é indicada por Lusher e 

colaboradores (9) para tratamento de eventos cerebrovasculares recorrentes desde 

1976, com redução de morbidade e mortalidade (52). A prevenção primária do AVC 

na DF (35) é feita pelo uso de transfusões sanguíneas com CH mensais (intervalo de 

3 a 6 semanas) (17), na tentativa de manter a supressão da eritropoiese, para que 

apenas 30% ou menos dos eritrócitos circulantes sejam os do paciente, ou seja, 

contenham  HbS (10). A transfusão regular previne em cerca de 90% a ocorrência 

do primeiro AVC nas crianças com DF (3; 19). É considerada transfusão tardia 

(atrasada) a transfusão realizada após 7 dias da data programada da transfusão 

(10). 

A modalidade de transfusão crônica a ser utilizada pode ser: simples 

(apenas transfusão de CH) ou de troca parcial (exsanguíneo transfusão parcial - 

sangria seguida de transfusão de CH). Dependendo da análise clínica e laboratorial 

do paciente, as duas modalidades podem ser aplicadas em momentos distintos de 

um mesmo programa transfusional (10; 34).  



16 
 

Não há um conhecimento sobre todos os mecanismos que envolvem a 

terapia transfusional, a VFSC e o risco de AVC, mas sabe-se que a transfusão 

sanguínea aumenta o nível de Hb, reduz o número de hemácias falcizadas, diminui 

a VFSC, diminuindo o risco de vasoclusão (19; 33). 

            Com a terapia transfusional, a maioria dessas crianças normaliza a VFSC, 

havendo um pequeno número de crianças com persistência do DTC alterado.  A 

persistência de alterações vasculares ao DTC, a despeito de transfusão, indica 

vasculopatia grave e/ou risco aumentado de AVC (30; 33).  

No entanto, apesar de todo o benefício na redução do risco de infarto 

cerebral, as transfusões de sangue trazem custos, riscos e complicações, como 

sobrecarga de ferro (3), sensibilização imunológica (aloimunização), dentre outras 

reações adversas (34). As reações transfusionais podem ocorrer entre uma a sete 

de cada 1000 transfusões realizadas, principalmente em pacientes politransfundidos, 

onde estão incluídos os pacientes com DF em regime de transfusão crônica (40). 

A aloimunização é a presença de anticorpos contra os antígenos nas 

hemácias do paciente (receptor) e pode trazer complicações sérias para o mesmo, 

como a reação transfusional hemolítica tardia e a dificuldade de se encontrar sangue 

compatível, causando atraso nas transfusões (52), sendo comum em pacientes que 

recebem muitas transfusões. Em média, pode haver um episódio de aloimunização a 

antígeno eritrocitário a cada 100 transfusões, mas é uma reação que pode ser 

reduzida com a realização da fenotipagem eritrocitária, principalmente para os 

pacientes em regime de transfusão crônica (40). 

O estudo STOP em 1998 incluiu 130 crianças em transfusão de 25/25 dias.  

Cerca de 8% dos pacientes desenvolveram aloimunização, a despeito de protocolo 

rigoroso de transfusão (3). No estudo STOP II em 2005, 93% dos pacientes em 

regime transfusional desenvolveram sobrecarga de ferro (1). 

Para diminuir os efeitos adversos e facilitar que as transfusões de CH sejam 

realizadas de forma regular, é fundamental o uso de filtros de leucócitos e a 

compatibilidade estendida (fenotipagem eritrocitária), reduzindo o risco de reações 

transfusionais, incluindo a aloimunização (52). 

A portaria nº 1391/GM de 16/08/05 do Ministério da Saúde regulamenta que 

todo paciente com DF com indicação de transfusão deve receber CH filtrado: “item 

V- a promoção da garantia de acesso aos medicamentos essenciais, conforme 

protocolo, imunobiológicos especiais e insumos, como filtro de leucócitos e bombas 
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de infusão (32). A portaria 473 de 26/04/2013 estabelece que deve ser feita, além da 

deleucotização das hemácias, a fenotipagem sanguínea do paciente, a princípio 

para os sistemas ABO, D, C, c, E, e, K. Utilizar sempre hemácias deleucotizadas e 

fenotipadas (17). 

E, diante do grande número de transfusões a que o grupo de pacientes com 

DF é submetido, a aloimunização é inevitável, dificultando a compatibilidade do 

sangue do receptor com o sangue doado (prova de compatibilidade), o que faz com 

que a fenotipagem eritrocitária do paciente e das bolsas de sangue seja essencial. 

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (HEMOBA) está 

vinculada à Secretaria Estadual da Saúde, sendo o órgão responsável pela 

aplicação da Política Nacional do Sangue no Estado da Bahia e assistência 

hematológica benigna. A HEMOBA é uma hemorrede de serviços públicos 

hemoterápicos e hematológico, formada por três unidades na capital, incluindo o 

Hemocentro coordenador e 20 unidades distribuídas no interior de quase todo o 

estado da Bahia. A HEMOBA realiza atendimento especializado em doenças 

hematológicas benignas, disponibilizando tratamento médico, odontológico, 

fisioterápico, acompanhamento psicológico e assistência farmacêutica, incluindo a 

responsabilidade pela farmácia de medicamentos hematológicos de alto custo no 

Estado. No entanto, este atendimento prestado na HEMOBA é centralizado em 

Salvador, não havendo dentro da hemorrede estadual outros ambulatórios para 

assistência dos pacientes com doenças hematológicas. 

Através de parcerias da SESAB - secretaria responsável pelo programa de 

DF no Estado, e, portanto também pela descentralização do atendimento com 

municípios, ou ainda por iniciativa municipal, foram instituídos outros serviços para 

atendimento dos pacientes com DF. Os profissionais que atuam nesses serviços 

realizaram capacitação técnica no ambulatório da HEMOBA. Alguns dos municípios 

que prestam assistência aos pacientes com DF além de Salvador são: Camaçari, 

Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Barreiras, Itabuna, Vitória da Conquista, 

Feira de Santana, Alagoinhas e Juazeiro. 

O ambulatório do Hemocentro coordenador da Fundação HEMOBA é o 

principal serviço de referência do Estado para atendimento a pacientes com DF e o 

único serviço ambulatorial transfusional em Salvador, realizando a média mensal de 

350 transfusões, incluindo os pacientes com DF em regime de hipertransfusão 

mensal por alteração ao DTC e após AVC.  
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A hemorrede da Fundação HEMOBA, presente em todo o Estado, fornece 

hemocomponentes para a maioria dos Hospitais Públicos da capital e interior, além 

de haver bancos de sangue privados que também atuam em alguns municípios, 

permitindo que transfusões de pacientes com DF possam ser realizadas em local 

mais próximo da residência do paciente, facilitando o acesso do paciente à 

transfusão, quando necessária. 

Em 2010, foi iniciado o exame do DTC no ambulatório de hematologia da 

Fundação HEMOBA, possibilitando, desde então, a identificação de pacientes de 2 a 

16 anos com DF e risco de AVC por alterações vasculares cerebrais. Até o momento 

foram realizados 2129 exames. 

O exame também é realizado no Hospital das Clínicas em Salvador, e em 

alguns municípios o DTC é realizado através de parcerias com a indústria 

farmacêutica que desloca o médico especializado em DTC e o aparelho para o local. 

Em 2015 a APAE também iniciará a realização do DTC em Salvador, mas 

ainda não há viabilidades concretas para a realização do DTC em crianças com DF 

em todo o Estado.  O principal dificultador para o processo é identificar o profissional 

neurologista ou radiologista e capacitá-lo para realizar o DTC no interior através do 

SUS. 

O DTC tem segurança boa (50) e pode ser realizado em ambulatório, 

embora seja examinador dependente, o que implica um bom treinamento do 

operador. O DTC é bem tolerado pelas crianças, apresenta sensibilidade e 

especificidade elevadas, atingindo a sensibilidade de 90% e especificidade de 100%, 

sendo um exame “preditor” de quem poderá desenvolver AVC (3). 

Diante do risco elevado de AVC nas crianças com DF e da eficácia da 

transfusão regular de CH na redução deste risco em até 90%, conhecer o número de 

crianças com DF submetidas ao DTC com diagnóstico de alterações vasculares que 

requerem transfusão regular crônica permitirá a apropriação de dados para 

organização programada da assistência hemoterápica específica a esses pacientes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Conhecer o número de crianças com DF submetidas ao DTC identificadas 

com alterações vasculares que necessitaram de transfusão regular crônica com 

concentrado de hemácias, nos últimos três anos (2011, 2012 e 2013). 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer o número de crianças com DF submetidas ao DTC, quantificando 

os anormais no período estabelecido para o estudo; 

 Conhecer qual o número de transfusões anuais no período compreendido 

entre janeiro de 2011 e dezembro de 2013 realizadas em pacientes com DF 

com DTC anormal sem AVC prévio; 

 Identificar o genótipo das crianças por DTC anormal: AF, HbSC, HbSD e 

SBtal; 

 Conhecer a proporção de transfusões regulares ou não regulares (tardias), 

dentre o total de casos indicados para esse procedimento; 

 Conhecer o tipo de CH transfundido: filtrado (CHF) ou filtrado e fenotipado 

(CHFF); 

 Identificar a ocorrência de aloimunização. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

O AVC é um evento potencialmente devastador que afeta aproximadamente 

10% das crianças com DF. A recorrência é comum e progressivamente mais grave 

após o primeiro AVC (19). O DTC e a transfusão profilática com CH nas crianças 

identificadas como de risco representam um avanço para a profilaxia do infarto 

cerebral em pacientes com DF (31). 

O regime de hipertransfusão dilui as hemácias falcizadas, diminui o 

percentual de HbS, eleva a HbA, reduzindo o risco de vasoclusão e AVC. Reduz o 

risco do primeiro AVC (prevenção primária), de AVC recorrente (prevenção 

secundária), com redução da morbidade e mortalidade (19; 33).  Contudo, se o 
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tratamento transfusional for irregular ou suspenso, o risco do evento cerebral 

persiste. Este risco pode ser o mesmo que havia antes do início da transfusão (19). 

Em estudo de revisão comparando dois ensaios clínicos, STOP e STOP II, 

avaliando transfusão de sangue como tratamento ou não para profilaxia de AVC em 

crianças com DF, onze crianças (36%) desenvolveram AVC no grupo controle, não 

transfundido, e apenas uma apresentou infarto silencioso no grupo em transfusão. 

Estes estudos demonstraram redução significante do risco de AVC nos participantes 

recebendo transfusão de sangue regular (19; 31). 

 A realização deste estudo visa fornecer informações sistematizadas que 

servirão para planejar melhor as ações e recursos necessários ao controle do risco 

de AVC e profilaxia primária nas crianças com DF em tratamento na HEMOBA.  

O conhecimento relativo ao número de crianças com DF que foram 

submetidas ao DTC nos últimos três anos (2011, 2012 e 2013) permitirá sabermos o 

número de crianças identificadas com alterações vasculares que requerem 

transfusão regular crônica e o quantitativo aproximado de transfusões que se faz 

necessário ao atendimento dos pacientes com DF, crianças de 2 a 16 anos com 

alterações no DTC, visando viabilizar e programar o atendimento de forma adequada 

no que se refere ao quantitativo de CH necessário e reduzir o tempo de intervalo 

entre as transfusões (3 a 6 semanas), tornando-o menor do que 7 semanas, 

reduzindo prioritariamente o risco de AVC. 

           Desta forma, o desenvolvimento do presente estudo poderá estimar para 

viabilizar o atendimento de forma adequada no que se refere à transfusão de CH 

modificado, filtrado e fenotipado (CHFF), diminuindo o risco de aloimunização e 

outros eventos adversos e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos pacientes 

com DF, com redução da morbidade e mortalidade entre esses indivíduos (19). Além 

disso, a previsão programada de transfusão com CH modificado implica diretamente 

na programação do uso de recursos financeiros e de recursos humanos para o 

desenvolvimento do processo. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Desenho do Estudo 

Trata-se de estudo retrospectivo, descritivo, com avaliação de dados de 

prontuários de indivíduos com DF submetidos ao DTC; realizado no ambulatório de 

hematologia da Fundação HEMOBA. 

 

4.2 População 

O presente estudo foi conduzido em uma população de 865 crianças com 

diagnóstico de DF, com idade de 2 a 16 anos, submetidas ao exame do DTC no 

período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013. 

Considerando que foram realizados 472 exames de DTC no ano de 2011, 

581 no ano de 2012 e 575 exames no ano de 2013, somando um total de 1628 

exames, e que o DTC deve ser repetido de acordo com VFSC encontrada, o número 

de pacientes foi conhecido após a análise dos prontuários, já que alguns destes 

exames foram repetições realizadas em um mesmo paciente. 

 

4.3 Critérios de inclusão 

Pacientes com DF de 02 a 16 anos submetidas ao DTC nos anos de 2011, 

2012, 2013, que respeitaram os critérios estabelecidos pelas Diretrizes Brasileiras de 

DTC (21). 

Como o objetivo maior era o de se conhecer o número de crianças com DF 

submetidas ao DTC e identificadas com alterações vasculares que requerem 

transfusão regular crônica, foi considerado DTC alterado aquele que verificou 

velocidade superior a 200 cm/s, e todos os demais, DTC normais, incluindo os DTC 

condicionais. 

Foi considerada como transfusão regular a que ocorreu com 3 a 6 semanas 

de intervalo entre as transfusões e transfusão tardia aquela que ocorreu após 7 dias 

da data da sua programação. 

4.4 Critérios de exclusão 

Pacientes com DF de 02 a 16 anos não submetidos ao DTC nos anos de 

2011, 2012 e 2013. 
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 Pacientes com DF que já realizavam transfusão prévia por outra 

complicação clínica. 

Pacientes com DF provenientes de outros serviços submetidos ao DTC na 

HEMOBA, não acompanhados na HEMOBA. 

Figura 2: Representação esquemática do delineamento do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Autorização pela diretoria 

geral da HEMOBA 

Autorização pelo comitê de 

ética 

 

Avaliação de 1823 prontuários 

de crianças com DF 

 

Identificação dos DTC 

realizados nos anos de 

2011, 2012 e 2013  

Excluídos 958 prontuários 

sem registro de DTC 

          DTC sim  

 

       DTC não 

 

Incluídos 865 prontuários com 

registro de DTC 

Dados extraídos dos prontuários: 

Data de nascimento e sexo 

DTC normais e alterados nos anos de 2011, 2012 e 2013 

Tipo de DF: AF, HbSC, HbSD e SBtal 

Se houve indicação de se iniciar transfusão após DTC 

Número de transfusões de CH realizadas em crianças com DF nos anos de 2011, 

2012e 2013 

Regularidade da transfusão 

CH transfundido: filtrado ou filtrado fenotipado  

Se houve aloimunização. 
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4.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se os programas EPI 

INFO versão 6.04, SPSS versão 18.0 e o Graphpad versão 5.0. Os valores de 

p<0,05 foram considerados significativos para as análises realizadas. 

A análise de normalidade da distribuição das variáveis quantitativas foi 

realizada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A análise de variáveis qualitativas ou 

categóricas foi realizada pelo teste não paramétrico do Qui-quadrado (χ2), 

devidamente corrigido pelos testes de Mantel-Haenszel e Yates.  O teste exato de 

Fisher foi utilizado para as análises de valores inferiores a 4. Os intervalos de 

confiança em 95% e a razão de prevalência foram calculados para essas variáveis.  

A análise multivariada dos dados que corresponde às abordagens analíticas 

diversas considerou o comportamento de muitas variáveis simultaneamente. As 

análises multivariadas foram realizadas tendo como base variáveis dependentes, 

tais como, doppler transcraniano alterado, transfusão sanguínea e aloimunização, e 

variáveis independentes, como genótipo, sexo, faixa etária, produto transfundido, 

regularidade na transfusão e aloimunização, estabelecidas pelo processo de criação 

de variáveis categóricas múltiplas.  

 

5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Saúde Coletiva da UFBA sob o parecer número 738.125 de 04/08/2014, sem 

pendências.  O presente estudo respeita os preceitos definidos no Código de Ética 

para pesquisas envolvendo seres humanos e seguiu a regulamentação do Conselho 

Nacional de Saúde. Não incluiu a realização de procedimentos invasivos ou que 

pudessem causar danos à saúde, por tratar-se de estudo retrospectivo por coleta de 

dados em prontuários de pacientes cadastrados no ambulatório de hematologia da 

HEMOBA, sem contato direto com os pacientes. 

Os dados dos prontuários médicos foram coletados após autorização da 

Diretoria Geral da Fundação HEMOBA em carta de anuência e autorização do 



24 
 

Comitê de Ética e mantido sigilo profissional quanto à identidade dos indivíduos da 

pesquisa, sendo mantido o anonimato de todos os participantes. 

 

6. RESULTADOS 

6.1 DADOS DESCRITIVOS EPIDEMIOLÓGICOS: DTC, IDADE, SEXO, 

GENÓTIPO. 

Dos 1628 exames de DTC que foram realizados pela HEMOBA, 1461 (89,7%) 

foram realizados em 865 pacientes daquela Fundação, nos anos de 2011 a 2013. 

Os 167 (10,3%) exames restantes foram realizados em pacientes com DF que fazem 

tratamento em outros serviços, como Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), Hospital Santo Antônio, dentre outros. 

A média de exames realizada por pacientes foi de 1,69 exames, sendo o 

mínimo de um exame por paciente e o máximo de oito exames realizados em 

apenas um paciente, conforme mostra o gráfico 1. 

Gráfico 1: Número de DTC realizado no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013 nos 
pacientes com DF matriculados no ambulatório da HEMOBA. 

                

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Apenas um paciente foi submetido a 8 exames, 4 DTC no ano de 2011 e 4 

DTC no ano de 2012, por apresentar VMMAX elevada ao DTC e estar em 

tratamento transfusional irregular, com objetivo de verificar a VMMAX, monitorando o 

risco de AVC. 
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Nos pacientes estudados, a média de idade foi 9,33 e mediana de 9,0, com 

desvio padrão de 3,77 (9,33 ± 3,77), com idade mínima de dois anos e máxima de 

18 anos no ano de 2013. Considerando que o paciente de 18 anos foi submetido ao 

DTC em 2011, a idade na qual ele foi incluído no estudo corresponderia a 16 anos 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1: Distribuição de DTC realizados por faixa etária nas crianças com DF 

Faixa Etária n (%) pacientes 

2 – 6 anos de idade 195 (22,54%) 

6 – 10 anos de idade 289 (33,41%) 

> 10 anos de idade 381 (44,04%) 

Total 865 (100%) 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 
Em relação ao sexo, 50,9% (440/865) dos pacientes submetidos ao DTC 

foram identificados como do sexo masculino e 49,1% (425/865) como feminino, 

como demonstra gráfico 2.  

Gráfico 2. Distribuição por sexo das crianças com DF que realizaram DTC no ambulatório da 
HEMOBA  

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

            O genótipo da AF representou 66,8% (578/865), seguido do genótipo HbSC 

e SBtal. Nesse período foi realizado o DTC de um paciente HbSD e um paciente 
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com hemoglobinopatia CC, ambos representando 0,1% do total de indivíduos 

examinados (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Distribuição do genótipo de DF em crianças que realizaram DTC no ambulatório da 
Fundação HEMOBA 

         
Fonte: Elaborado pela autora 

 

6.2 RESULTADOS DTC NORMAL E ALTERADO: IDADE, GENÓTIPO, 

SEXO. 

Dos 1461 DTC realizados, 85,8% dos exames foram normais (1253/1461) e 

14,2% foram considerados alterados (208/1461), sendo que 14% (121/865) dos 

pacientes incluídos no estudo apresentaram DTC alterado. 

Nos pacientes com o genótipo da AF foram realizados 1109 exames de DTC, 

sendo que 17,67% (196/1109) destes apresentaram resultados alterados. Entre 

pacientes com genótipo HbSβtal 13,63% (3/22) dos exames apresentaram 

resultados alterados e entre pacientes com genótipo HbSC, 2,72% (9/330) dos DTC 

apresentaram VMMAX superior a 200 cm/s.  

 Dos grupos de idade, na faixa etária de 6,1 a 10 anos houve maior 

predomínio dos pacientes com DTC alterado, 38,0% (46/121). Nos pacientes do 

sexo masculino, 14,8% (65/440) e, no sexo feminino, 13,0% (56/425) apresentaram 

pelo menos um DTC alterado, porém o sexo não mostrou correlação com DTC 

alterado (p>0,05) (tabela 2). O principal diagnóstico encontrado nos pacientes com 

DTC alterado foi AF, 19,7% (114/578), seguido da SBtal com 15,4% (2/13) (tabela 
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3). Estas variáveis, idade e genótipo, na análise multivariada, mostraram correlação 

estatisticamente significante com o DTC alterado, interferindo em 15,89 e 22,36 

vezes, respectivamente, para o risco de DTC alterado. 

 
Tabela 2. Número de DTC normal e alterado quanto ao sexo e faixa etária em crianças com DF 

DTC alterado Não  Sim Valor de p 

Sexo 
Masculino 375 (50,3%) 65 (53,7%) 

> 0,05 
Feminino 369 (49,7%) 56 (46,3%) 

Faixa etária 

2 - 6 anos de idade 155 (20,8%) 40 (33,0%) 

0,001 6 - 10 anos de idade 243 (32,8%) 46 (38,0%) 

10 - 16 anos de idade 346 (46,4%) 35 (29,0%) 

Fonte: Elaborado pela autora 

Tabela 3. Número de DTC normal e alterado quanto ao genótipo em crianças com DF 

DTC alterado Não  Sim Valor de p 

Genótipo 

HbSS 464 (80,3 %) 114 (19,7 %) 

0,000 
HbSC 267 (98,2 %) 5 (1,8 %) 

HbSβtal 11 (84,6 %)  2 (15,4 %) 

Outros 2 (100 %) 0 (0 %) 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

6.3 TRANSFUSÕES: SEXO, IDADE, GENÓTIPO E ALOIMUNIZAÇÃO. 

Em 89,7% (776/865) dos pacientes do estudo não houve indicação de 

transfusão sanguínea. Dentre os pacientes, 10,2% (88/865) apresentaram dois DTC 

alterados com VMMAX superior a 200 cm/s ou um DTC com VMMAX superior a 220 

cm/s no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, com indicação de iniciar 

profilaxia com regime transfusional. Em um paciente, os DTC realizados em 2011, 

2012 e em 2013 foram normais, mas foi iniciado tratamento transfusional profilático 

em 2011 por DTC alterado em 2010. 

Os pacientes com DTC alterado e indicação transfusional representaram 

73,5% (89/121) dos pacientes que apresentaram o exame de DTC alterado. 

Nos pacientes em regime transfusional, 56,2% (50/89) foram do sexo 

masculino e 39 do feminino (43,8%), e o grupo de idade prevalente nestes pacientes 
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foi de 6 a 10 anos com 37,1% (33/89). O genótipo AF representou 95,5% (85/89), 

seguido da HbSC com 3,4% (3/89). 

O total de transfusões de CH realizadas em pacientes com DF por DTC 

alterado nos anos de 2011, 2012 e 2013 foi de 1.117 transfusões de CH. No ano de 

2011 foram realizadas 172 transfusões; em 2012, 490 transfusões e, em 2013, 455 

transfusões de CH. Estas transfusões, de acordo com a regularidade do ato 

transfusional, foram classificadas como regular ou tardia. A tabela 4 mostra os dados 

transfusionais. 

 
Tabela 4. Transfusão nos pacientes com doença falciforme do estudo quanto à faixa etária, genótipo, 

tipo de produto (CH), regularidade das transfusões e aloimunização. 

Pacientes transfundidos n (%) Valor de p 

Faixa etária 

2 - 6 anos de idade 31 (34,8%) 

> 0,05 6 - 10 anos de idade 33 (37,1%) 

10 - 16 anos de idade 25 (28,1%) 

Genótipo 

HbSS 85 (95,5%) 

> 0,05 HbSC 3 (3,4%) 

HbSβtal 1 (1,1%) 

Produto 
CHFF 985 (88,2%) 

> 0,05 
CHF 132 (11,8%) 

Regularidade 
Regular 828 (74,1%) 

> 0,05 
Tardia   289 (25,9%) 

Aloimunização 
Sim 49 (55,1%) 

> 0,05 
Não 40 (44,9%) 

Fonte: Elaborado pela autora 

No grupo de 89 pacientes submetidos ao regime de hipertransfusão, 55,1% 

(49/89) sofreram aloimunização e apenas 45% (40/89) não apresentaram 

desenvolvimento de anticorpos quando expostos a antígenos não próprios durante 

os anos de transfusão crônica com CHFF e CHF. O número de transfusões 

realizadas nos pacientes que foram aloimunizados representou 64,4% (719/1.117) 

de todas as transfusões. Não foram confirmadas correlações das variáveis sexo, 

idade, genótipo, e transfusão tardia com a aloimunização. O DTC alterado também 

não mostrou correlação com a aloimunização. 

A tabela 5 mostra as variáveis relacionadas à aloimunização. 
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Tabela 5. Aloimunização: idade, sexo, genótipo, tipo de produto (CH), total de transfusões e 

regularidade das transfusões em pacientes com DF 

ALOIMUNIZAÇÃO SIM NÃO Valor de p 

Faixa etária 

2 - 6 anos de idade 15 (16,9%) 16 (18,0%) 

> 0,05 6 - 10 anos de idade 20 (22,5%) 13 (14,6%) 

10 - 16 anos de idade 14 (15,7%) 11 (12,3%) 

Sexo 
Masculino 29 (32,6%) 21 (23,6%) 

> 0,05 
Feminino 20 (22,5%) 19 (21,3%) 

Genótipo 

HbSS 47 (52,9%) 38 (42,7%) 

> 0,05 HbSβtal 1 (1,1%) 0 (0%) 

HbSC 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

Produto 
CHF 83 (7,4%) 49 (4,4%) 

> 0,05 
CHFF 636 (57,0%) 349 (31,2%) 

Regularidade 
Regular 522 (46,7%) 306 (27,4%) 

Tardia 197 (17,7%) 92 (8,2%) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

7. DISCUSSÃO 

A DF é uma doença com incidência elevada no estado da Bahia, com 

estimativa de um paciente com DF para cada 650 nascidos vivos (15). A doença 

cerebrovascular é uma complicação grave em criança com DF, podendo levar a 

sequelas incapacitantes cognitivas e motoras (42), onerando os gastos públicos em 

hospitalização e tratamento, o que define a importância de se ampliar o 

conhecimento sobre as características das crianças com DF, DTC alterado e 

transfusão sanguínea. 

O presente estudo avaliou 865 pacientes com DF submetidos a 1461 

procedimentos de DTC, exame capaz de diagnosticar precocemente o risco de AVC, 

no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013. A idade dos pacientes variou de 

2 a 16 anos, mesmo grupo de idade definido em dois estudos muito importantes, o 

STOP realizado em 1998 e STOP II realizado em 2005 (5), por ser o grupo de idade 

mais frequente para possível VFSC elevada, principalmente entre 2 e 9 anos (45). 

Os pacientes com idade maior que 10 anos representaram 44% (381/865) do 

número total de pacientes. Este dado é esperado, uma vez que a APAE é a 
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referência para tratamento de crianças falciformes com idade entre zero e cinco 

anos.  

Das 865 crianças avaliadas, foram encontradas 121 (14%) com elevação da 

VMMAX> 200 cm/s em pelo menos um DTC. Em 10,3% (89/865), foi confirmado o 

risco de AVC por apresentarem VMMAX> 200 cm/s (DTC alterado). No estudo 

STOP de 1998, 10% das crianças tiveram pelo menos um DTC alterado e, em 9%, 

foi confirmado o risco de AVC (42). No estudo de Lee e colaboradores, em 2006, 

que deu segmento ao estudo STOP, 22,2% dos pacientes tiveram DTC alterado 

(34). Em 2007, o estudo de Angulo analisou AVC e outras complicações do SNC em 

pacientes com DF e mostrou um valor mais elevado do fluxo cerebral em 28% das 

crianças com DTC alterado (7).  

Os pacientes com DF com número maior de DTC alterado tinham idade entre 

6 e 10 anos, 38% (46/121), seguido do grupo de pacientes com idade entre 2 e 6 

anos, com 33% de DTC alterados (40/121). A idade maior que 10 anos mostrou ser 

um fator de proteção (13,8 vezes) para o DTC alterado, dado este corroborado na 

literatura que descreve risco maior de lesão cerebral na faixa etária entre 2 e 9 anos 

(45; 25). 

Além disso, não foram selecionados todos os pacientes com idade entre 2 e 6 

anos porque, em muitos desses, ainda não havia sido realizado o DTC, e os 

pacientes na faixa etária com idade maior que 10 anos, mais prevalentes no estudo, 

podem ser pacientes clinicamente melhores, já que são pacientes que não recebiam 

terapia transfusional prévia por outra complicação da doença de base, como AVC 

prévio.  

Houve predominância do sexo masculino no estudo, 50,9% (440/865), e 

também nos pacientes com DTC alterado, 53,7% (65/121), mas este dado não 

mostrou significância estatística (p>0,05). Este resultado também foi encontrado no 

estudo de Arkuszewski e colaboradores, em 2011, que avaliaram os valores do fluxo 

sanguíneo cerebral ao DTC em pacientes com DF, sem demonstrar diferença 

significativa em relação ao sexo e ao DTC alterado (8).  

 A AF foi o principal diagnóstico encontrado nos pacientes do estudo, 66,8% 

(578/865), e também nos pacientes identificados com DTC alterado, 19,7% 

(114/578), seguido da SBtal e da HbSC. A AF é a forma mais grave da doença (54), 

o que corrobora o dado da maioria dos pacientes submetidos ao DTC e com DTC 
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alterado ter tido o diagnóstico de AF, mostrando relação significativa com o genótipo 

(p=0,00).  

Em estudo realizado em São Paulo, em 2001, Hokazono e colaboradores 

avaliaram o DTC em crianças com DF, não tendo sido descrito DTC alterados em 

crianças HbSC (29), diferente deste estudo que encontrou 1,5% (2/865) dos 

pacientes HbSC com DTC alterado. 

O tratamento transfusional foi iniciado em 10,3% (89/865) dos pacientes 

identificados com risco elevado para AVC, número este semelhante ao encontrado 

nos estudos de Vieira e colaboradores em 2012 e STOP em 1998 (10%) (2; 50). A 

indicação do tratamento profilático transfusional é afirmada por Adams e 

colaboradores (32; 45), que demonstraram em seus estudos, STOP e STOP II, 

redução importante do risco de AVC nas crianças com DF em transfusão regular (3). 

O tratamento transfusional regular reduz a incidência de AVC de 10% para menos 

de 1% ao ano (2), e até o momento tem duração mal definida (1), pois não está bem 

estabelecido quando é seguro interromper a transfusão (6). 

Foram realizadas 1.117 transfusões profiláticas nos anos de 2011, 2012 e 

2013, e a maioria destas foi com CHFF, em 88,2% (985/1.117), hemocomponente 

considerado ideal para este grupo de pacientes, conforme demonstrado em vários 

estudos (45) e definido pelo Ministério da Saúde brasileiro (17). A regularidade, 

intervalo considerado adequado entre as transfusões (10), foi respeitada em 74,1% 

(828/1.117) dos procedimentos. 

A despeito da maioria das transfusões ter sido realizada com produto 

adequado e com regularidade, a maioria dos pacientes submetida ao regime de 

hipertransfusão, 55,1% (49/89), sofreu aloimunização provocada pela exposição do 

paciente a diferentes antígenos eritrocitários, causando a produção de anticorpos 

específicos contra estes antígenos. Este dado não mostrou correlação significativa 

com a transfusão, tipo de CH transfundido (CHFF ou CHF), regularidade da 

transfusão e a aloimunização (p>0,05). Este valor é maior do que o encontrado na 

literatura (3) e maior do que o esperado dentre os pacientes que fizeram transfusão. 

Em média, pode haver um episódio de aloimunização a antígeno eritrocitário a cada 

100 transfusões, conforme Nukui (40). No estudo STOP de 1998, no qual os 

pacientes foram transfundidos com CHFF, 8% dos pacientes desenvolveram 

aloimunização (3). Já Enninful-Egahan e colaboradores (2010) avaliaram a 

efetividade do DTC junto à transfusão profilática em crianças com DF com idade 
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entre 2 a 18 anos, sendo que 26,2% dos pacientes desenvolveram anticorpos 

eritrocitários (25). Aygun e colaboradores (2011) estudaram a prática transfusional 

na prevenção do primeiro AVC em crianças com AF e identificaram aloimunização 

em 13,6% dos pacientes (10). 

Existe a possibilidade deste número elevado de pacientes aloimunizados ter 

ocorrido pela presença de fenotipagens eritrocitárias complexas, o que dificulta os 

testes pré-transfusionais e a compatibilidade entre o sangue do paciente e do 

doador, havendo necessidade do médico autorizar CH com algum antígeno 

incompatível, de menor imunogenicidade, para manter o tratamento transfusional, 

com possibilidade de sensibilização do paciente. 

Outra situação plausível é a de que esses pacientes tenham sido submetidos 

à transfusão em caráter emergencial em outros estabelecimentos de saúde sem 

filtração e/ou fenotipagem eritrocitária e, com isso, terem sido sensibilizados. 

           A insuficiência de serviços da rede de saúde para tratamento de pessoas com 

DF (24) no estado da Bahia é real, o que também pode contribuir para o 

desconhecimento sobre a indicação transfusional adequada, CHFF, para os 

pacientes com DF. 

 Estudos têm mostrado que o processo de aloimunização envolve várias 

etapas e podem ser modulados através de fatores adquiridos durante as 

transfusões, mas também por fatores genéticos (52). Diante disso, talvez a 

transfusão com genotipagem possa ser um limitador da aloimunização (25), embora 

a relevância dessa prática não esteja ainda bem estabelecida entre os pacientes 

com DF (52).  

Ângulo, em 2007, relatou a importância das crianças com valores elevados ao 

DTC terem confirmação complementada com angiorressonância cerebral, exame 

que permite diagnosticar as lesões residuais de infartos cerebrais silenciosos na 

substância branca e cinzenta (7). 

 Diante deste número elevado de pacientes com DF aloimunizados, cabe-nos 

questionar se não estaríamos expondo essas crianças a um risco transfusional muito 

grande, apesar da certeza da importância do tratamento transfusional na redução 

significativa de AVC nas crianças com a doença (25), e também na probabilidade de 

redução de outras complicações clínicas da DF (20), como crises álgicas, STA e 

sequestro esplênico, trazendo melhoria na qualidade de vida do paciente (19). Cabe 

ainda lembrar que no estudo STOP II, 34,1% (14/41) das crianças não transfundidas 
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voltaram a apresentar alteração no DTC com risco elevado de AVC e 5% (2/41) das 

crianças apresentaram AVC (31). 

Com base nos nossos resultados, definir o regime transfusional após a 

realização de angiorressonância cerebral nos pacientes com DTC alterado (45), 

diante da dificuldade de acesso a este exame, talvez seja arriscado demais para 

essas crianças. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

A idade entre 6 e 10 anos foi prevalente no estudo nos pacientes com DTC 

alterado, sugerindo que essa faixa etária seja de risco elevado para a presença do 

DTC alterado, pelo menos nos pacientes acompanhados no ambulatório da 

Fundação HEMOBA. 

 O número de pacientes com DTC alterado, encontrado no estudo, apresenta 

associação a outros estudos da literatura, sugerindo que os pacientes da Bahia 

tenham semelhanças nas características cerebrovasculares com pacientes com DF 

de outras localidades no mundo. 

 Ficou evidenciado que a AF está diretamente relacionada ao DTC alterado, 

risco de AVC e necessidade transfusional sanguínea profilática, sugerindo que a 

gravidade do genótipo está correlacionada também à gravidade da doença 

cerebrovascular. 

O sexo masculino foi prevalente no estudo e no grupo de pacientes com DTC 

alterado, mas não foi demonstrada influência do sexo no DTC alterado. 

As transfusões sanguíneas foram realizadas na sua maioria regularmente e 

com produto adequado, sugerindo adequação do Hemocentro Coordenador às 

exigências legais transfusionais nos pacientes com DF. 

A transfusão de CH mostrou ser um fator importante de proteção do AVC, de 

acordo com a revisão da literatura, mas a sua regularidade e produto adequado, 

CHFF, não sugeriram fator protetor para a aloimunização. Os modelos de análises 

multivariadas não demonstraram relação do sexo, idade e genótipo com a 

aloimunização. 

A aloimunização com prevalência elevada levanta a hipótese de haver 

descontinuidade do procedimento de transfusão de CH com fenotipagem na rede 

hemoterápica estadual. 
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Estudos adicionais serão necessários para identificar quais os antígenos a 

que os pacientes foram expostos para aloimunização e as situações adversas a que 

estes foram submetidos, como suspeita de transfusão de CH em caráter 

emergencial sem fenotipagem eritrocitária, para adequação da assistência 

transfusional, CHFF, em toda rede hemoterápica. 

Para continuidade do tratamento transfusional profilático na HEMOBA, a 

opção neste momento é usar CHFF para os antígenos identificados no paciente e 

trabalhar para que todas as transfusões nos pacientes com DF sejam realizadas 

com produto adequado em tempo hábil e que novas tecnologias, a exemplo da 

genotipagem transfusional, possam ser incluídas na realidade transfusional de todo 

o Estado. Para tal, estudos que possam avaliar as viabilidades econômicas, políticas 

e técnicas serão necessários para a implantação de avanços tecnológicos. 
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