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RESUMO 
 

Buscando traçar o perfil clínico, epidemiológico, evolutivo e laboratorial das 

internações de pacientes com Anemia Falciforme (AF); identificar fatores que possam 

estar relacionados com surgimento e evolução de Síndrome Torácica Aguda (STA), 

bem como; avaliar se a saturação média de oxigênio através da oximetria de pulso é 

diagnóstica ou prognóstica em relação a STA; foi realizado um estudo de coorte com 

168 pacientes portadores de AF. 

 Houve predomínio do gênero masculino (51,8%) e da faixa etária entre 5 e 15 

anos (53,3%), 81(48,2%) pacientes sofreram pelo menos uma internação hospitalar, 34 

(41,9%) tiveram diagnóstico de STA em pelo menos uma internação  e 47 (58,1%) 

tiveram outras causas internação como crise dolorosa e anemia intensa. 

Quando comparamos o acompanhamento ambulatorial dos pacientes que 

internaram com o dos que não internaram em 2006, percebemos que a presença de 

esplenomegalia foi mais comum entre os pacientes que internaram (27,3%), com 

significância estatística (p = 0,0006). A saturação média de oxigênio através da 

oximetria de pulso também foi significativamente diferente (p = 0,0092) entre os dois 

grupos, uma vez que os pacientes que sofreram internação obtiveram um melhor 

desempenho (95,6%) contra 94,1% dos pacientes que não internaram em 2006. Ao 

analisarmos as variáveis hemoglobina e leucometria, não encontramos diferença 

estatisticamente significativa. 

Em relação aos pacientes com STA, a queixa de febre foi mais prevalente 

(70,6%), enquanto que a queixa de dor foi mais referida pelos pacientes com outras 

causas de internação (93,3%). Com relação à faixa etária, entre os maiores de 15 anos, 

notamos menores índices (6,1%) de internação por STA (p= 0,04). 

     Não houve diferença estatisticamente significante com relação à hemoglobina e a 

saturação de oxigênio através da oximetria de pulso quando comparados os resultados 

ambulatoriais com os da admissão hospitalar. A contagem total de glóbulos brancos foi 

significativamente superior na ocasião da internação (p=0,001). 

      Conclui-se que a saturação transcutânea média de oxigênio não foi capaz de 

identificar os pacientes que viriam a ser internados com STA. 

 

Palavras - chave: Síndrome torácica aguda, oximetria de pulso, hipoxemia. 



ABSTRACT 

 
         Searching to trace the clinical profile, epidemiologist, evolution and laboratorial 

of the internments of patients with Sickle Cell Disease (SCD); to identify factors that 

can be related with the sprouting and evolution of Acute Chest Syndrome (ACS), as 

well as; to evaluate if the average saturation of oxygen through the oximetry of pulse is 

diagnosis or prognostic of ACS; a study of coorte with 168 carrying patients was carried 

through of SCD.  

During all the year of 2006, 168 patients with SCD had been studied, had 

predominance of the males (51.8%) and of the age band between 5 and 15 years 

(53.3%), 81 (48.2%) patient ones had suffered at least a hospital internment, 34 (41.9%) 

had diagnosis of ACS in at least an internment and 47 (58.1%) had other causes 

internment as intense painful and anemia crisis. When we compare the ambulatorial 

accompaniment of the patients who had interned with of that they had not interned in 

2006, perceive that the splenomegaly presence was more common between the patients 

whom they had interned (27.3%), with significance statistics (p = 0, 0006). The average 

saturation of oxygen through the oximetry of pulse also was significantly different (p = 

0, 0092) between the two groups, a time that the patients who had suffered internment 

had gotten one better performance (95.6%) against 94,1 % of the patients who had not 

interned in 2006. When analyzing the variable hemoglobin and white cell count, we do 

not find differences significant. In relation to the patients with ACS, the fever complaint 

was more prevalent (70.6%), whereas the pain complaint more was related by the 

patients with other causes of internment (93.3%). With regard to the age band, it enters 

the older than 15 years, we notice minors indices (6.1%) of internment for ACS          

(p= 0, 04). It did not have significant difference with regard to the hemoglobin and the 

saturation of oxygen through the oximetry of pulse when compared the out results with 

the ones of the hospital admission. The total white globule counting was significantly 

superior in the occasion of the internment (p=0,001). One concludes that the average 

saturation of oxygen by pulse oximetry was not capable to identify the patients who 

would come to be interned with ACS. 

 

 

Key words: Acute Chest Syndrome, Pulse oximetry, hypoxemia.
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I – INTRODUÇÃO 

 

 
A Anemia Falciforme (AF) deve ser considerada um problema de saúde pública 

no Brasil, especialmente nas regiões norte e nordeste, por se tratar da doença hereditária 

mais prevalente (a forma homozigótica manifesta-se entre 0,1 a 0,3% da população); 

pelo diagnóstico tardio, feito geralmente na adolescência, quando são evidentes lesões 

em diversos órgãos, como coração, baço, pulmão e rins; por interferir na vida escolar e 

na vida profissional dos doentes, acarretando dependência financeira aos familiares ou 

ao Estado; pela alta morbimortalidade, apresentando uma expectativa de mortalidade 17 

vezes maior que a população geral (MARTINS, 1998). 

A hipoxemia crônica aumenta a incidência de acidente vascular encefálico              

(AVE), crise vaso-oclusiva e morte em crianças com AF. A ativação e a adesão 

celulares por mediadores inflamatórios estão associadas e sofrem modulação pela 

hipoxemia, formando um ciclo vicioso implicado na gênese de várias complicações, 

entre elas a Síndrome Torácica Aguda (STA) (HARGRAVE, 2003; SETTY, 2003). 

A STA é a segunda causa de internação e a primeira causa de morte nestes 

pacientes. Estima-se que 40% deles tenham pelo menos um episódio por ano. O 

diagnóstico e medidas terapêuticas precoces são fundamentais para um prognóstico 

favorável (DAESCHNER, 2001). 

 Dessa forma, observamos que há necessidade de estudos voltados para melhor 

conhecimento acerca da patologia, possibilitando diagnóstico precoce, tratamento 

adequado e, conseqüentemente, redução na taxa de morbimortalidade. 
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II – REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

II. 1 – Estrutura da Hemoglobina 

 

A hemoglobina é uma molécula de proteína composta de dois pares de cadeias 

globínicas, polipeptídicas. Cada cadeia contém uma molécula heme que é responsável 

pelo transporte de oxigênio. As cadeias globínicas são semelhantes umas às outras, 

consistindo de uma série de aminoácidos. A cadeia beta (β) possui 146 aminoácidos e a 

cadeia alfa 141. Além das cadeias alfa (α) e beta que constituem a hemoglobina A (do 

adulto), os tipos de cadeias polipeptídicas variam de acordo com o estádio de 

desenvolvimento intra-uterino. Todas são chamadas por letras gregas: gama– γ , delta– 

δ , épsilon– ε e zeta. As cadeias zeta e épsilon são sintetizadas no início da vida intra-

uterina; as cadeias alfa e gama, na vida fetal e as cadeias alfa, beta e delta na vida pós - 

fetal (HARRISON, 2002). 

 

II. 2 – Função da Hemoglobina 

 

Toda a informação genética da hemoglobina está na sua estrutura de DNA, como 

qualquer proteína (HARRISON, 2002). 

Cada molécula de hemoglobina carreia quatro moléculas de oxigênio, cada uma 

delas ligada a um dos grupos heme, quando totalmente saturada. A estrutura tetramérica 

da hemoglobina é essencial para o transporte de oxigênio assim como os movimentos 

cooperativos das mesmas moléculas, dando lugar a uma curva de dissociação de forma 

sigmóide.  A molécula tem duas conformações associadas com os estados oxigenado e 

desoxigenado. Durante a oxigenação, as duas cadeias beta se movem juntas levando a 
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uma maior avidez pelo oxigênio. A habilidade do 2,3 Difosfoglicerato (2,3 DPG) para 

reduzir a afinidade de oxigênio pela molécula de hemoglobina é dependente da 

estabilização da ligação entre as duas cadeias beta. Uma queda no pH ou aumento na 

temperatura também poderá favorecer a conformação da hemoglobina desoxigenada e 

então diminuir sua afinidade pelo oxigênio. Qualquer alteração estrutural na cadeia 

globínica pode interferir com o movimento molecular normal e assim modificar a 

capacidade de liberação de oxigênio pela molécula de hemoglobina. A capacidade do 

sangue de liberar oxigênio aos tecidos pode ser modificada por um desses fatores 

(geralmente a quantidade de 2,3 DPG), uma vez que essa quantidade altera a posição da 

curva de dissociação do oxigênio. Assim, na anemia o efeito na liberação tissular de 

oxigênio causado pelo baixo conteúdo de hemoglobina é parcialmente compensado por 

um aumento no 2,3 DPG que leva a um aumento na capacidade de liberação de oxigênio 

pela molécula de hemoglobina (HARRISON, 2002). 

  

II. 3 – Anemia Falciforme 

 

 
II. 3. 1 – Introdução 

 

 

Anemia é o termo que se aplica, ao mesmo tempo, a uma síndrome clínica e ao 

quadro laboratorial caracterizado por diminuição do hematócrito, da concentração de 

hemoglobina no sangue ou da concentração de hemácias por unidade de volume. 

Considera-se portador de anemia o indivíduo cuja concentração de hemoglobina é 

inferior a (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2001):  

 

 13 g/dL no homem adulto 

 12 g/dL na mulher adulta 

 11 g/dL na mulher grávida 

 11 g/dL em crianças entre 6 meses e 6 anos 

 12 g/dL em crianças entre 6 e 14 anos de idade  
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A anemia falciforme (do latim falx, falcis: “em forma de foice” – Figura 1) é o 

protótipo das hemoglobinopatias hereditárias, caracterizadas como distúrbios que 

atingem a estrutura, a função ou a produção da hemoglobina (HARRISON, 2002). A 

hemoglobina normal do adulto é constituída de 96% de HbA (α2β2), 3% de HbA2 

(α2δ2) e 1% de hemoglobina fetal - Hb F (α2γ2). Na anemia falciforme, há substituição 

do ácido glutâmico por valina na sexta posição da cadeia de β-globina, resultando na 

formação da hemoglobina S (Hb S), a qual possui propriedades físico-químicas 

anormais (COTRAN, 2000). 

 
Figura 1: Formato da célula falciforme 

 

Geralmente os pais são heterozigotos para o gene da hemoglobina S e não 

desenvolvem a doença. Os heterozigotos são também conhecidos como portadores do 

“traço falcêmico” e ao transmitirem o gene alterado para a criança, dão origem à forma 

homozigótica (SS), denominada “anemia falciforme” ou “drepanocitose”. Outras 

variantes menos comuns ocorrem quando há a interação da hemoglobina S com outras 

anormalidades hereditárias das hemoglobinas, gerando combinações também 

sintomáticas, mas de curso clínico mais brando. As principais são: hemoglobinopatia 

SC, SD e S/beta-talassemia. Todas essas combinações, em conjunto com a forma 

homozigótica, são caracterizadas como “doença falciforme” (BUNN, 1997; ANVISA, 

2002).   

Uma das características marcantes da anemia falciforme é a sua heterogeneidade 

clínica: enquanto alguns pacientes permanecem pouco sintomáticos, outros necessitam 

de constantes hospitalizações (DORN-BEINEKE, 2002). Fatores hereditários e 
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adquiridos, como nível sócio-econômico, qualidade de alimentação e assistência médica 

contribuem para tal diversidade (FIXLER, 2002).  

 

II. 3. 2 – Epidemiologia 

 
 

A anemia falciforme é uma das doenças hematológicas hereditárias mais comuns 

em todo o mundo (NETO, 2003). Originária da África, foi trazida às Américas através 

do comércio de escravos negros, distribuindo-se de forma heterogênea pelo Brasil até 

metade do século XIX (Figura 2) (ARAÚJO, 2003). A maior prevalência da doença 

ocorre na África Tropical e entre os afro-descendentes de países que participaram do 

tráfico de escravos (LOUREIRO, 2005). 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Rota de disseminação do gene falciforme – Adaptado de Melo, 2006 

 

Área hachurada: provável origem do gene falciforme 

Setas verdes: migração do gene do Saara para a região Mediterrânea 

Setas azuis: introdução do gene no continente europeu 

Setas vermelhas: migração do gene para o Brasil, partindo da África.  

 

No Brasil, o gene da hemoglobina S é mais freqüente nas regiões Nordeste e 

Sudeste (DI NUZZO, 2004). Pode-se justificar a elevada prevalência da região Nordeste 

pela significativa proporção de antepassados negros na população (PANTE, 

1998;ANVISA, 2002). Em Salvador, a freqüência de 9,8% de heterozigotos para Hb S 

foi demonstrada em estudo com 581 recém-nascidos (ADORNO, 2005). Em Aracaju, a 

análise de 1345 doadores de sangue obteve o resultado de 4,1% para hemoglobinopatia 



 17

AS (VIVAS, 2005). Na Região Sudeste, a prevalência média de portadores 

heterozigotos é de 2% na população geral e, na população negra, de 6 a 10% (ANVISA, 

2002). Já em estudo realizado com 1615 recém-nascidos em Porto Alegre, foi 

encontrado o resultado de 1,2% para o gene da anemia falciforme (DAUDT, 2002). 

Há cinco diferentes haplótipos associados ao gene da Hb S, cada um recebendo 

o nome da região ou grupo étnico em que é mais prevalente: Senegal, Benin, Banto, 

Camarões e Árabe-indiano. Denomina-se haplótipo ao padrão de combinação dos sítios 

polimórficos para qualquer cromossomo. A importância dos haplótipos da mutação βs 

na evolução clínica dos pacientes com anemia falciforme foi determinada através das 

observações quanto ao surgimento e à intensidade das complicações de natureza 

orgânica e da curva de sobrevida dos pacientes, sugerindo melhor prognóstico para os 

portadores dos haplótipos Senegal e Árabe-indiano (NETO, 2003). No Brasil, 

predomina o haplótipo Banto seguido pelo Benin, sendo quase ausente o haplótipo 

Senegal; como conseqüência, a gravidade e a evolução clínica da doença no Brasil 

podem ser diferentes das observadas em outros países (ANVISA, 2002).  

As hemoglobinopatias são especialmente comuns nas regiões onde a malária é 

endêmica (HARRISON, 2002). A presença do gene da hemoglobina S em áreas onde a 

malária falcípara é endêmica está relacionada a formas menos graves da infecção pelo 

parasita. Alguns fatores de proteção contra a malária por falciparum foram aventados, a 

exemplo da precária metabolização da Hb S pelo Plasmodium. Além disso, presume-se 

que as células infectadas são mais facilmente afoiçadas e removidas da circulação, que o 

potássio intracelular perdido durante a falcização resulta em um ambiente hostil para o 

parasita e que a rigidez aumentada da membrana plasmática inibe a infestação pelo 

microorganismo (PLATT, 1993). 

A elevada letalidade acomete especialmente pacientes jovens e reflete a 

gravidade da doença (LOUREIRO, 2005). Em um estudo de coorte, a expectativa de 

vida encontrada foi de 42 anos para os homens e de 48 anos para as mulheres (PLATT, 

1994). Embora muito superior aos 14,3 anos de 30 anos atrás, esta ainda se encontra 

muito aquém da expectativa de vida para a população geral, o que evidencia a 

necessidade de maiores investimentos e progressos no tratamento desses pacientes (DI 

NUZZO, 2004; GRAHAM, 2005). 
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II. 3. 3 – Fisiopatologia 

 

 

Para exercer adequadamente sua função de transporte, a hemoglobina deve se 

ligar de forma eficaz ao oxigênio e liberá-lo aos tecidos na pressão parcial de oxigênio 

(PO2) dos leitos capilares teciduais (HARRISON, 2002). A Figura 3 apresenta a curva 

de saturação da hemoglobina com o oxigênio, também denominada curva de 

dissociação hemoglobina-oxigênio. Esta curva mostra aumento progressivo na 

porcentagem de hemoglobina que se combina com o oxigênio à medida que a PO2 

aumenta; tal porcentagem é chamada de percentual de saturação da hemoglobina. 

Alguns fatores podem modificar o comportamento da curva, a exemplo do pH, 

temperatura e concentração de 2,3–DPG (GUYTON, 1997) 

 

 
Figura 3: Curva de Dissociação Hemoglobina-Oxigênio Fonte: Harrison, 2002, p. 709 

 

 

A hemoglobina está presente nas hemácias em concentrações tão elevadas, que 

alterações aparentemente simples, como a troca de um único aminoácido na composição 

da cadeia globínica beta, podem levar a mudanças na forma, deformabilidade e 

viscosidade dos eritrócitos (HARRISON, 2002). É o caso da anemia falciforme, em que 

a troca do aminoácido ácido glutâmico por valina dá origem a uma hemoglobina 

estruturalmente anormal, a hemoglobina S (onde a letra S deriva da palavra inglesa 

sickle, que em português traduz-se como foice) (NETO, 2003). 
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Na anemia falciforme (genótipo SS), todas as cadeias betas produzidas são do 

tipo βs. Nestes pacientes não há Hb A, porém a Hb F aumenta um pouco o seu 

percentual. No “traço falcêmico” (genótipo AS), somente uma parte (em torno de 40%) 

das cadeias β são do tipo βs. O resultado é que ainda há predomínio da Hb A (55-60% 

do total) e esses indivíduos são assintomáticos (NETO, 2003). 

O processo primário na patogênese da anemia falciforme é a polimerização da 

hemoglobina S desoxigenada (desoxi-Hb S) (DORN-BEINEKE, 2002). Ao perder o 

oxigênio, a desoxi-Hb S promove a formação de pontes de hidrogênio entre os 

aminoácidos valina da posição número 1 da globina beta, que é normalmente sintetizada 

para esta posição, e a valina mutante que substituiu o ácido glutâmico na posição 6 da 

mesma globina. A formação dessas pontes de hidrogênio modifica a estrutura espacial 

da molécula de Hb S e promove contatos intermoleculares com outros aminoácidos da 

globina beta S que participam da formação do tetrâmero (NAOUM, 2000). Estes 

contatos dão origem a um pequeno agregado de hemoglobina polimerizada. A 

polimerização progride com adição de moléculas sucessivas de Hb S à medida que a 

porcentagem de saturação de oxigênio da hemoglobina diminui. Os agregados maiores 

se alinham em fibras paralelas, formando um gel de cristais líquidos chamados tactóides 

(ANVISA, 2002).   

A polimerização da Hb S é um evento dinâmico. A cinética de formação dos 

polímeros é fator determinante da morfologia das células. Quando a desoxigenação é 

rápida, os eritrócitos não perdem o seu formato bicôncavo característico; por outro lado, 

quando a desoxigenação da Hb S é lenta, um núcleo simples de moléculas agregadas de 

desoxi-Hb S é formado. Esta nucleação é seguida pelo crescimento e alinhamento das 

fibras, transformando a célula vermelha em um formato de foice, banana ou folha de 

azevinho, clássico da anemia falciforme. Esse processo que culmina com a alteração no 

formato dos eritrócitos é conhecido como afoiçamento ou falcização. Já a velocidade e a 

extensão da formação dos polímeros dependem primariamente de três variáveis 

independentes: concentração intracelular de Hb S, grau de desoxigenação e presença ou 

ausência de outras hemoglobinas (BUNN, 1997).  

A velocidade de polimerização da Hb S é significativamente afetada pela 

concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM). Quanto maior a 

concentração de Hb S na célula, maiores as possibilidades de contato e de interação 

entre suas moléculas. Fatores relacionados ao aumento da quantidade de desoxi-Hb S, 

como um pH ácido e o aumento da concentração de 2,3-DPG contribuem para a 
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estabilidade da rede de polímeros. A presença de outras hemoglobinas dentro da célula 

influencia a falcização porque exerce um efeito de diluição, diminuindo a oportunidade 

de contato entre as moléculas de desoxi-Hb S. A influência varia com o tipo de 

hemoglobina não-S  que está presente dentro da célula. Sabe-se, por exemplo, que a Hb 

A e a Hb F exercem um efeito modulador na polimerização da Hb S, sendo o efeito da 

hemoglobina fetal mais pronunciado que o da hemoglobina A (PLATT, 1993). Níveis 

aumentados de Hb F conferem menor gravidade à doença (COTRAN, 1996). 

A produção de Hb F cai significativamente após os primeiros seis meses de vida. 

Isso explica porque os sinais e sintomas da anemia falciforme aparecem somente após 

essa idade. Algumas condições genéticas estão relacionadas a um aumento da 

quantidade de Hb F, a exemplo da persistência hereditária de Hb Fetal (PHHF). Os 

pacientes portadores de PHHF apresentam elevação dos níveis de HB F mesmo após o 

sexto mês de vida. O significado clínico da associação anemia falciforme/PHHF é que 

nesta interação as células F têm baixas concentrações de HB S, fato que inibe a 

polimerização da Hb S bem como o desencadeamento da falcização dos eritrócitos 

(NAOUM, 2000). 

O espaço de tempo durante o qual a Hb S permanece desoxigenada também 

influi na formação dos polímeros. A polimerização aumenta com qualquer aumento do 

tempo de trânsito dos eritrócitos através da microcirculação. Com isso, existe maior 

tendência à falcização nos locais do organismo onde a circulação através dos sinusóides 

é lenta, como acontece, por exemplo, no baço (ANVISA, 2002). 

O afoiçamento das hemácias inicialmente é um fenômeno reversível; com a 

oxigenação, a Hb S retorna ao estado despolimerizado. No entanto, após episódios 

repetidos de afoiçamento e desafoiçamento, ocorre lesão da membrana celular e a 

hemácia afoiça de forma irreversível, mesmo quando totalmente oxigenada (COTRAN, 

1996). Com a lesão da membrana, ocorre ativação do co-transporte cloro-potássio, com 

perda deste último para o meio externo. Além disso, há entrada de cálcio nas células e 

perda de água. O resultado é a alteração do volume intracelular, tornando as células 

desidratadas e, portanto, mais densas. O aumento da densidade reflete-se em uma 

elevação da CHCM, podendo atingir níveis acima de 46g/dL, com influência favorável 

à polimerização (DORN-BEINEKE, 2002). 

A importância da formação dos polímeros na patogênese da anemia falciforme é 

que essa alteração converte a hemoglobina de uma substância de fluxo livre em um gel 
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viscoso; o aumento da viscosidade diminui a deformabilidade dos eritrócitos, 

dificultando o seu trajeto pela microcirculação (PLATT, 1993). 

Outro aspecto fisiopatológico da enfermidade está relacionado à maior aderência 

das hemácias ao endotélio vascular. Esta aderência decorre de interações entre as 

células endoteliais e os eritrócitos falcêmicos, com a participação de antígenos de 

superfície celular (CD 36), integrinas, proteínas plasmáticas (trombospondina, fator de 

von Willebrand, fibronectina), plaquetas, VCAM-1 e citocinas (BUNN, 1997). Além do 

endotélio, sabe-se que as hemácias na anemia falciforme possuem adesividade 

aumentada aos monócitos e macrófagos e às próprias hemácias. Como conseqüência da 

elevada adesividade da célula falcêmica ao endotélio vascular dos capilares, o fluxo 

sangüíneo é lentificado, permitindo que o afoiçamento ocorra na própria micro-

vasculatura, levando à oclusão do vaso. Além disso, pode haver obstrução trombótica de 

vasos de médio calibre, como ocorre no acidente vascular encefálico (AVE) (NAOUM, 

2000). 

A formação da Hb S possui, portanto, duas conseqüências principais. A primeira 

é a hemólise crônica. As hemácias dos portadores de anemia falciforme possuem uma 

meia-vida em torno de 20 dias, cerca de seis vezes inferior ao nível normal. Este fato é 

justificado pela menor deformabilidade e elasticidade dessas células, sendo mais 

facilmente fagocitadas pelos macrófagos ao passarem pelos sinusóides esplênicos 

(hemólise extravascular). A hemólise intravascular, estimada em um terço da hemólise 

total, pode ocorrer em virtude da fragilidade mecânica da célula lesada. A segunda 

conseqüência é decorrente da presença dos fenômenos vaso-oclusivos, que podem 

surgir como episódios isquêmicos agudos ou de forma lenta e progressiva, levando à 

isquemia crônica e ao acúmulo de múltiplos pequenos infartos (COTRAN, 1996).    
 

 

II. 3. 4 – Manifestações Clínicas 

 

 

Os pacientes com anemia falciforme apresentam quadro clínico diversificado. A 

maioria apresenta sinais e sintomas decorrentes da hemólise crônica, expressa 

clinicamente por palidez cutânea, astenia, icterícia e tendência elevada em formar 

cálculos biliares; laboratorialmente, há aumento do número de reticulócitos, 

hiperbilirrubinemia e diminuição dos níveis de hemoglobina e hematócrito. Geralmente, 
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o paciente se adapta bem a esta anemia. Entretanto, algumas complicações agudas 

denominadas “crises anêmicas” podem levar à exacerbação aguda da doença. A mais 

grave é a crise do seqüestro esplênico, que ocorre geralmente em crianças até os dois 

anos de idade (PLATT, 1993; STUART, 2004). Nesta síndrome há súbito represamento 

de hemácias no baço, podendo levar ao choque hipovolêmico e até mesmo ao óbito. A 

crise aplástica decorre geralmente da infecção pelo parvovírus, o qual tem tropismo 

pelos precursores eritróides, causando uma interrupção temporária na produção das 

hemácias. A crise hiperhemolítica se deve a um aumento da taxa de hemólise, com 

acentuada reticulocitose e intensa icterícia. Este tipo de crise é rara e aparentemente está 

associada a infecções por Mycoplasma, deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase 

(G6PD) ou esferocitose hereditária (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2001). 

As crises vaso-oclusivas, também conhecidas como crises álgicas, representam 

episódios de lesão hipóxica e infarto, associados à intensa dor na região afetada. Em 

geral, não se identifica alguma causa predisponente, embora tenha sido observada 

significativa associação com baixas temperaturas, infecção, desidratação e acidose. Os 

locais mais comumente afetados pelos episódios vaso-oclusivos são os ossos, os 

pulmões, o fígado, o cérebro, o baço e o pênis (COTRAN, 2000). As crises álgicas 

agudas representam as manifestações clínicas mais comuns e características das doenças 

falciformes. A freqüência e a gravidade das crises variam consideravelmente de 

paciente para paciente e em um mesmo paciente, modificando-se bastante em diferentes 

períodos da vida (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2001).                

A “Síndrome mão-pé” é um exemplo de crise álgica, decorrente da isquemia dos 

ossos das mãos, pés ou de ambos. Também denominada dactilite falcêmica, essa 

síndrome pode aparecer após os seis meses de idade, sendo geralmente a primeira 

manifestação clínica da doença (DORN-BEINEKE, 2002). 

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma das complicações mais temidas da 

anemia falciforme, que ocorre em cerca de 7% dos pacientes (PLATT, 1993). Tanto o  

AVE isquêmico como o AVE hemorrágico são descritos, sendo o primeiro mais comum 

em crianças e o segundo mais freqüente em adultos (OHENE-FREMPONG , 1998). Os 

pacientes com AVE normalmente apresentam sinais clínicos evidentes. O sintoma 

neurológico mais comum é a hemiparesia, seguido por convulsões, afasia ou disfasia. 

Cefaléia é um achado comum, mas isoladamente não é fator preditivo de AVE. Devido 

à elevada morbi-mortalidade relacionada a estes eventos, há necessidade de 

identificação precoce dos fatores de risco, que incluem história prévia de ataque 
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isquêmico transitório e/ou acidente vascular encefálico, convulsões, baixo nível de 

hemoglobina, leucocitose, hipertensão sistólica e lentificação do fluxo ao doppler 

transcraniano (MARTINS,1998; FIXLER, 2002; MELO,2006).                                                                     

O baço é um dos órgãos mais acometidos pela disfunção isquêmica crônica. As 

repercussões da hipofunção esplênica nas doenças falciformes concentram-se 

principalmente na maior suscetibilidade a infecções. A partir dos seis meses de idade, 

pode-se encontrar esplenomegalia, decorrente da congestão na polpa vermelha pelo 

seqüestro de eritrócitos falcizados nos cordões esplênicos e sinusóides; no entanto, após 

determinado tempo, o acúmulo de múltiplos infartos resulta em atrofia e fibrose do 

órgão. Este fenômeno é denominado auto-esplenectomia e ocorre geralmente até os 

cinco anos de idade. Entretanto, mesmo na fase de esplenomegalia, a função do órgão 

pode estar comprometida (DI NUZZO, 2004). Como conseqüência da disfunção 

esplênica, há maior suscetibilidade a infecções bacterianas, principalmente por 

organismos encapsulados, como o Streptococcus pneumoniae (pneumococo), 

Haemophilus influenzae tipo B e Salmonella sp. Por conseguinte, o paciente portador de 

anemia falciforme é muito mais propenso, por exemplo, a pneumonia, meningite, 

osteomielite, sepse, dentre outras complicações infecciosas (FIXLER, 2002). 

As úlceras de membros inferiores respondem por significativa parcela da 

procura aos serviços de saúde, em virtude de sua elevada freqüência, cronicidade e 

resistência à terapia disponível. Essas lesões geralmente afetam pacientes com a faixa 

etária de 10-35 anos de idade (CACKOVIC, 1998). Quase sempre se desenvolvem nos 

tornozelos, acima dos maléolos lateral e medial; mais raramente surgem na região pré-

tibial e dorso do pé. Clinicamente, as úlceras podem variar em tamanho e profundidade, 

podendo ser indolores ou até mesmo extremamente dolorosas (ANVISA, 2002). 

A Síndrome Torácica Aguda (STA) é uma doença aguda caracterizada por 

febre e sintomas respiratórios (tosse, taquipnéia e dor torácica) acompanhados pelo 

aparecimento de um novo infiltrado pulmonar em pacientes com AF. A alteração 

radiológica pode se apresentar tardiamente, dificultando o diagnóstico imediato 

(STEINBERG, 1999). 

Estima-se que metade de todos os pacientes com AF desenvolverá STA pelo 

menos uma vez durante a vida e que 80% destes terão recorrência. Os fatores de risco 

para o desenvolvimento da doença são: o genótipo da  Hb (altas incidências são vistas 

no genótipo Hb SS), baixos níveis de Hb fetal, leucocitose, história prévia de necrose 
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óssea avascular, níveis baixos de Hb e ainda apresenta influência sazonal, sendo mais 

prevalente no inverno (STEVEN, 2000). 

Metade dos pacientes com AF sobrevive até a quinta década e um grande 

número destes pacientes morre não por falência orgânica crônica, mas durante um 

episódio agudo de dor, STA ou choque (ORAH, 1994). A STA é a segunda causa de 

internação (perdendo para a crise dolorosa), a principal causa de morte (25% dos óbitos) 

e a complicação pós-cirúrgica e pós-anestésica mais comum em pacientes com AF 

(GAEL, 2001). 

Dados americanos mostram que 13% dos pacientes com STA necessitam de 

ventilação mecânica e a mortalidade é maior em adultos, chegando a 8% dos casos. 

(GAEL, 2001). 

As crianças têm incidência maior de STA: 21 eventos/100 pessoas/ano e os 

adultos 8,7 eventos/100 pessoas/ano. No entanto, os adultos têm maior mortalidade 

(4,3%) que as crianças (1,8%) (GAEL, 2001). 
As causas mais usuais são fenômenos vaso-oclusivos e/ou infecção, 

clinicamente é impossível distinguir infecção de outras causas de STA. O Multicenter 

Chest Syndrome Study (MACSS) observou 538 pacientes que apresentaram 671 

episódios de STA. Foram realizados estudos bacteriológico, virológico, sorológico, 

broncoscopia e análise do escarro em 364 episódios.Os resultados mostraram que  197  

episódios (54%) eram de causa infecciosa: clamidia (13%), micoplasma ( 12%), vírus 

(12%), outras bactérias como Stafilococcus aureus, Streptococcus pneumoniae e 

Haemophilus influenzae foram responsáveis por 8.2% dos casos.Além das causas 

infecciosas, foi observado que 108 episódios (30%) foram por causa de infarto 

pulmonar (diagnóstico de exclusão), 59 episódios (16,2%) foram por embolia 

gordurosa, sendo que 1/3 destes casos mostraram evidência de infecção concomitante 

(VICHINSKY, 2002). 

Os pacientes com STA têm um risco aumentado de infecção por anormalidades 

em seu sistema imune, incluindo disfunção do sistema complemento e asplenia 

funcional. Os agentes etiológicos mais comuns são Chlamydia pneumoniae, 

Mycoplasma pneumoniae e Vírus Sincicial Respiratório (VICHINSKY, 2002). 

A ocorrência de embolia pulmonar gordurosa associada à gordura e necrose de 

medula óssea é conhecida em pacientes com STA e foi encontrada em 9% dos casos no 

estudo MACSS. Os sinais e sintomas pulmonares característicos são precedidos por dor 

óssea, com evidência laboratorial de diminuição de Hb e plaquetas e aumento do nível 
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sérico de ácidos graxos livres e fosfolipase A2. O diagnóstico de embolia gordurosa é 

corroborado pela presença de gordura em macrófagos obtidos a partir de lavado bronco-

alveolar. A mortalidade é maior em adultos do que em crianças (VICHINSKY, 2002). 

Hipoventilação por dor e/ou analgesia por narcóticos tem alta correlação entre 

infarto de costela e presença de infiltrado pulmonar. Da mesma maneira, pós-operatório 

torácico e abdominal alto com dor podem predispor a STA. Fisioterapia respiratória e 

adequado controle da dor são necessários, porém o uso excessivo de narcóticos pode 

aumentar a hipoventilação ( TAYLOR, 2004). 

Acredita-se que o edema pulmonar iatrogênico seja uma forma aguda de lesão 

pulmonar que pode evoluir para Síndrome da Angústia Respiratória. (TAYLOR, 2004). 

A injúria pulmonar é causada por vários fatores superpostos baseados na 

fisiopatologia genética da AF. A polimerização da Hb S e da célula falciforme aumenta 

a expressão de adesão de moléculas nas hemácias doentes e no endotélio. Esse processo 

é mediado por marcadores inflamatórios, interação da célula falciforme com leucócitos, 

trombose microvascular e dano endotelial que contribuem para oclusão microvascular e 

infarto tecidual (SIDDIQUI, 2003). 

Dados mais recentes sugerem que anormalidades no endotélio da célula 

mediadas pela produção e metabolismo do óxido nítrico (ON), assim como estado de 

oxidação, devam contribuir para desenvolvimento de STA (SIDDIQUI, 2003). 

A hipóxia tecidual induz produção de inerleucinas e endotelina-1 que levam à 

alteração do receptor de adesão vásculo-endotelial da célula-1(VCAM-1), desse modo, 

aumenta a adesão de hemácias às células endoteliais. Adicionalmente, embolia 

gordurosa e aumento de ácidos graxos livres incrementam o processo de adesão 

mediado pelo VCAM-1 (SIDDIQUI, 2003). 

Em condições normais, o ON inibe a produção de endotelina-1 e a expressão 

endotelial do VCAM-1. Durante a STA, entretanto, hipóxia e inibição da produção de 

ON  resultam numa disfunção da regulação do VCAM-1 e aumento da adesão endotelial 

da hemácia ( SIDDIQUI, 2003). 

O CSSCD (Cooperative Study of Sickle Cell Disease) estudou 3751 pacientes de 

23 centros nos Estados Unidos, de outubro de 1978 a setembro de 1988, e observou  

1722 episódios de STA em 939 pacientes, sendo 252 adultos e 687 crianças. Os 

sintomas mais comuns foram: febre (80%), tosse (74%), dor torácica (57%), dispnéia 

(28%), tosse produtiva (24%), rouquidão (11%), hemoptise (2%). Acompanhados por 
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hipóxia, leucocitose e infiltrado pulmonar (OHENE-FREMPONG, 1998; VICHINSKY, 

2002). 
Os exames de laboratório se apresentam da seguinte maneira: hemograma – 

evidencia anemia, trombocitose ou trombocitopenia e leucocitose;desidrogenase láctea 

(DHL) aumentada e juntamente com alteração de bilirrubina , às custas da fração 

indireta, traduzem presença de hemólise (STEVEN, 2000). 

A radiografia de tórax pode estar normal no início do processo em 30 a 60% dos 

casos, ou mostrar presença de atelectasias, consolidações, infiltrados (bilaterais em 1/3 

dos pacientes) e derrames pleurais. O comprometimento de lobos pulmonares inferiores 

é mais comum, os derrames exsudativos são freqüentes (25 a 35%) e não distinguem 

causa infecciosa de não infecciosa. Há relato de que consolidações não infecciosas 

tendem a se resolver mais rápido do que as de causa infecciosa (GAEL, 2001). 

A broncoscopia pode ser muito útil para esclarecer a etiologia da STA. O lavado 

broncoalveolar fornece material para pesquisas e culturas de agentes infecciosos, e a 

presença de gordura no interior dos macrófagos sugere embolia gordurosa (STEVEN, 

2000) 

A tomografia de tórax em cortes finos pode mostrar opacidades em mosaico 

isoladas ou multifocais em decorrência de oclusões microvasculares e ajuda na 

diferenciação diagnóstica entre infarto e presença de infecção concomitante (BHALLA, 

1993). 

A fosfolipase A2 é um biomarcador sérico que pode identificar a presença ou 

incipiência de STA (NAPRAWA, 2005). 

A hipóxia tecidual é um importante fator na patogenia da STA. A mensuração 

seriada de gases arteriais pode ser diagnóstica e prognóstica; e realizada por três 

métodos: gasometria arterial, oximetria de pulso e a co-oximetria que consegue 

distinguir oxihemoglobina da Hb reduzida, carboxihemoglobina e metahemoglobina 

(HAEL,1999). 

 Não há contra-indicação ao uso da oximetria de pulso, tem as vantagens de ser 

não-invasiva, econômica e de baixa morbidade. O dispositivo é colocado num leito 

vascular pulsátil (como dedo ou orelha) e é composto por: 2 fotodiodos ( que produzem 

luz em comprimentos de onda vermelha de 660 nm e 900-940 nm de luz infravermelha) 

e 1 fotodetector. A maior parte da luz é absorvida pelo tecido conjuntivo, pele, ossos, 

sangue e vasos sanguíneos e a quantidade dessa luz é constante e não varia com o ciclo 

cardíaco. Como o oxímetro utiliza apenas 2 comprimentos de onda, pode distinguir 
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apenas entre 2 substâncias; assim mede a saturação funcional que é o percentual de oxi-

hemoglobina comparado com a soma da oxi-hemoglobina e da hemoglobina 

reduzida.Interpretação do exame:valores normais (SO2:97-100%), presença de hipóxia 

(SO2 < 95%), hipóxia grave ( SO2< 90%). Pode apresentar erros de registro nas 

seguintes situações: Hipotensão severa, anemia grave (Hb < 5mg/dl), presença de 

onocomicose e esmalte nas unhas, desvio da curva de dissociação da oxi-hemoglobina 

para esquerda, nas dis-hemoglobinemias (metahemoglobinemia). A presença de 

hemoglobina fetal não interfere na leitura. Embora haja uma boa correlação entre SO2 e 

PaO2, a relação não é linear para o paciente hipóxico porque pequenas alterações na 

SO2 representam grandes alterações da PaO2 (PASQUOLOTTO, 2002). 

A gasometria arterial orienta sobre oxigenação pulmonar (PaO2), saturação de 

hemoglobina (SO2), estado ácido-básico (Ph, HCO3, PCO2) e ventilação alveolar 

(PCO2). Há contra-indicações relativas como: alteração da hemostasia e punção 

percutânea de qualquer artéria mais profunda. Teoricamente, essa punção aumenta as 

chances de complicações. Após assepsia local, realiza-se punção percutânea de artéria 

palpável, sendo as mais utilizadas as artérias radiais, braquiais e femorais. Bolhas de ar, 

que eventualmente possam se formar no interior da seringa, devem ser retiradas. O 

sangue colhido com seringa heparinizada deve ser processado por gasômetro o mais 

rápido possível, caso necessite ser processada em outro serviço, o transporte deve ser 

em recipiente com gelo (PASQUOLOTTO, 2002). 

Os cuidados gerais na STA se baseiam em monitorização pulmonar, hidratação 

cuidadosa, controle da dor e fisioterapia respiratória (DAESCHNER, 2000; STUART, 

2004). 

A oxigenioterapia deve ser administrada para correção da hipóxia, que se não 

tratada, aumenta o risco de falência de múltiplos órgãos. Realização de oximetria de 

pulso e gasometria arterial são mandatórias para avaliação e quantificação da hipóxia. 

Ventilação mecânica pode ser necessária (TAYLOR, 2004). 

Antibióticos de largo espectro devem ser administardos empiricamente, uma vez 

que é difícil excluir pneumonia bacteriana ou superinfecção de um infarto pulmonar. As 

drogas recomendadas são macrolídeos e cefalosporinas. Um macrolídeo ou uma 

Quinolona devem sempre ser utilizados porque a etiologia por micorganismos atípicos é 

bem comum (VICHINSKY, 2000). 
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Drogas broncodilatadoras são oferecidas aos pacientes com STA quando há 

obstrução da passagem do fluxo de ar, no entanto, alguns investigadores recomendam o 

uso regular em todos os pacientes (TAYLOR, 2004). 

A broncoscopia pode ser utilizada de forma terapêutica para aspiração de 

secreções espessas (STEVEN, 2000). 

A transfusão sanguínea melhora a oxigenação destes pacientes e deve ser 

indicada em doença grave, envolvimento pulmonar multilobar, persistência ou piora da 

hipóxia, anormalidades neurológicas, falência de múltiplos órgãos e antecedente de 

doença cardíaca. Pacientes com anemia severa devem receber sangue e manter Hb em 

torno de 10g/dl (VICHINSKY, 2000). 

O uso de corticosteróide não é consensual, porém doses por um período curto 

têm mostrado redução da necessidade de transfusão sanguínea e do tempo de  

internação (VICHINSKY, 2000; CLASTER, 2003). 

O uso de óxido nítrico pode ser benéfico em casos refratários à terapia iniciada. 

Há relatos isolados de significante redução da pressão da artéria pulmonar, resistência 

vascular pulmonar e gradiente alvéolo-arterial e melhora da função cardíaca após 

inalação de ON. (SIDDIQUI, 2003). 

A hidroxiuréia aumenta a taxa de Hb Fetal, com isso reduz a concentração de Hb 

S dos eritrócitos e melhora a oferta de oxigênio aos tecidos (CHARACHE, 1995; 

STEINBERG, 1999). 
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III – JUSTIFICATIVA 
 

 

A anemia falciforme é problema de saúde pública no Brasil. Estima-se que a 

cada ano surgem 700 a 1000 novos casos da doença no país. Seu curso clínico é 

variado: enquanto alguns pacientes apresentam evolução mais benigna, outros evoluem 

com inúmeras complicações, que podem afetar quase todos os órgãos e sistemas, com 

expressiva morbidade, redução da capacidade de trabalho e da expectativa de vida. A 

STA é a maior causa de óbito em pacientes com AF, sendo o diagnóstico tardio o 

principal fator para evolução clínica desfavorável. 

Fatores genéticos e ambientais contribuem para esta variabilidade clínica. O 

diagnóstico precoce e o acompanhamento médico regular contribuem para reduzir a 

incidência de complicações da doença; entretanto, mesmo com a devida assistência, os 

pacientes apresentam elevada taxa de internações hospitalares. Embora a anemia 

falciforme venha sendo bastante estudada em nosso país, inclusive no Estado de 

Sergipe, a literatura nacional carece de informações sobre a evolução e diagnóstico de 

STA. Este trabalho visa contribuir para melhor conhecimento acerca desse quadro, 

dando ênfase aos aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. 
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IV – OBJETIVOS 
 

      ▫ Avaliar se a saturação média de oxigênio (medida a através da oximetria de 

pulso) é diagnóstica e prognóstica em relação a STA. 

     . 

    ▫ Identificar fatores clínicos, epidemiológicos e laboratoriais que possam estar 

relacionados com surgimento e evolução de STA. 

    

     ▫ Traçar perfil clínico, epidemiológico, evolutivo e laboratorial das internações 

de pacientes com Anemia Falciforme. 
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V – CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 

 
 
V. 1 – Modelo de estudo 

 

Trata-se de um estudo de coorte, prospectivo. 

 

V. 2 – População de estudo 

 

Foram estudados pacientes portadores de Anemia Falciforme provenientes do 

ambulatório de Hematologia Pediátrica do Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Sergipe, no período de Janeiro a Dezembro de 2006. Estão, atualmente, em 

seguimento cerca de duzentos pacientes neste serviço. 

 

V. 3 – Amostra 

 

Crianças, adolescentes e adultos (0-26 anos), de ambos os gêneros, com 

diagnóstico de Anemia Falciforme (genótipo SS) confirmado por eletroforese de 

hemoglobina, cujos responsáveis concordaram em participar do estudo.  

 

V. 4 – Métodos 

 

V. 4. 1 – Questionário 

 

          Os pacientes participantes e seus responsáveis foram convidados a responder a 

um questionário, que foi aplicado pelo pesquisador durante as consultas no ambulatório 

e durante a internação, com perguntas referentes à doença de base e intercorrências 

clínicas (Anexos A e B). 

 

V. 4. 2 – Oximetria de pulso 

 

          Foi realizada oximetria de pulso de cada paciente, ambulatorialmente, com 

intervalo de 3 meses para se calcular a oximetria média  num período de 1 ano.O 
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aparelho de oximetria utilizado foi o modelo 9500 Onyx- mini-oxímetro portátil para 

spot check, da marca Nonin, de fabricação americana, com medidas com intervalos de 

um ponto percentual. 

          Cada paciente teve três medidas de oximetria através do posicionamento do 

sensor do aparelho na polpa digital do segundo quirodáctilo esquerdo, e foi calculada a 

média aritimética dos valores obtidos. 

 

 
Figura 4 – Oximetria de pulso 

 

V.5- Definição de STA 

 

           Pacientes com quadro de dor torácica e pelo menos um dos seguintes sinais ou 

sintomas: febre (temperatura axilar ≥ 37,8º C), taquipnéia (FR≥ 25), tosse (produtiva ou 

não) ou presença de alteração de parênquima pulmonar à radiografia do tórax. 
 

 

V.6 – Alocação dos pacientes em grupos  

 

           Os pacientes foram alocados por exposição ( internação por STA versus não 

internar ou internar por outras causas), sendo o desfecho a saturação de oxigênio normal 

versus baixa saturação de oxigênio. 

 

V.6.1 – Grupo I 

 

           Pacientes com quadro clínico compatível com STA que deram entrada no 

serviço de urgência referendado, Hospital Gov. João Alves Filho, pelo menos em uma 

ocasião no ano de 2006. Estes pacientes foram submetidos a nova oximetria de pulso, 
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gasometria arterial e hemograma completo. Nos pacientes que apresentaram vários 

episódios de STA, a internação estudada foi a primeira do período. 

      A gasometria arterial foi colhida após a realização da oximetria de pulso, com o 

paciente em decúbito dorsal, utilizando-se seringa heparinizada de 1 ml  e a artéria 

radial direita foi escolhida para punção em todos os pacientes.As gasometrias venosas 

foram excluídas. O material era levado, imediatamente, ao laboratório do próprio 

hospital e processado pelo aparelho Hemo 1, modelo:ABL 5(Radiometer/ Copenhagen). 

 

V.6. 2 – Grupo II 

 

          Pacientes que não internaram juntamente com os que internaram por qualquer 

motivo que não STA no período do estudo. Nos pacientes que se submeteram a várias 

internações no ano de 2006 por outras causas, a internação avaliada foi a  primeira neste 

período. 

 

V.7 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Foi apresentado a cada paciente e aos seus pais, um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido informando a natureza e objetivos do estudo, bem como ressaltando 

que a participação é voluntária, não estando condicionada à continuidade do tratamento 

oferecido, e disponibilizando os resultados do paciente, se houver interesse da família 

(Anexo C). 

O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética para estudos em seres 

humanos da Universidade Federal de Sergipe (Anexo E). 

 

V.8 – Metodologia  

 

Foram realizadas comparações dos dados ambulatoriais dos pacientes que não 

internaram no ano de 2006 com aqueles que sofreram pelo menos uma internação por 

qualquer causa, através das seguintes variáveis: idade, gênero, procedência, condições 

de habitação, água encanada, renda familiar, número de pessoas em casa, hemoglobina 

média, leucometria média, saturação de oxigênio pela oximetria de pulso, presença de 

esplenomegalia (dado de exame físico) e internação anterior. Também comparamos as 

informações ambulatoriais, utilizando essas mesmas variáveis acima, dos pacientes que 
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internaram por STA (Grupo I) com as dos pacientes que não tiveram este diagnóstico 

em 2006 (Grupo II). 

Num outro momento, foram comparados dados dos pacientes que internaram 

com STA e dos que internaram por outras causas. Além das variáveis citadas 

anteriormente, foram utilizadas: queixa principal da internação, diagnóstico, duração da 

internação, transfusão sanguínea, uso de analgésicos opióides, uso de antibióticos, 

hemoglobina e leucometria de entrada. 

 Os pacientes que internaram por STA tiveram a oximetria média realizada no 

ambulatório (pacientes clinicamente estáveis) comparada com a oximetria realizada na 

admissão hospitalar. Outras variáveis analisadas foram: hemoglobina e leucometria 

(ambulatoriais e da admissão hospitalar). A saturação de hemoglobina pela oximetria na 

admissão hospitalar foi comparada com a saturação e a PO2 obtidas através da 

gasometria arterial. 

 

V.9 – Análise estatística 

 

Os dados e resultados obtidos foram armazenados em banco de dados 

padronizado, utilizando o software Epi-Info versão 2003 e o SPSS. Foi aplicada análise 

descritiva com intervalo de confiança de 95% e o nível de significância de 0,05, e os 

resultados entre grupos comparados através dos testes do Qui-quadrado para variáveis 

categóricas, Exato de Fisher  para variáveis categóricas quando o Qui-quadrado não era 

aplicável,“t” de Student para variáveis quantitativas com distribuição normal, e Kruskal-

Wallis  para as variáveis que não seguem distribuição normal. O coeficiente de 

correlação de Pearson foi utilizado na comparação entre a saturação de hemoglobina 

obtida pela oximetria à admissão hospitalar com a saturação e a PO2 obtidas através da 

gasometria arterial. 
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VI – RESULTADOS 
 

 

Foram estudados 168 pacientes com diagnóstico de Anemia Falciforme. Destes 

pacientes, 87(51,8%) são do gênero masculino e 89(53,3%) têm entre 5 e 15 anos. A 

maioria das famílias tem renda mensal menor que 2 salários mínimos (85,7%) , mora no 

interior do estado (70,2%), na zona rural ( 71,4%) e dispõe de água encanada ( 73,2%). 

Cem pacientes (60,2%) têm antecedente de internação, sendo que crise dolorosa foi a 

causa mais comum dessa internação anterior com 40% dos casos. 

Durante todo o ano de 2006, 81 (48,2%) pacientes sofreram pelo menos uma 

internação hospitalar, 34 (41,9%) tiveram diagnóstico de Síndrome Torácica Aguda em 

pelo menos uma ocasião, 47 (58,1%) tiveram outras causas internação como crise 

dolorosa e anemia intensa. O número total de internações em 2006 foi de 134, sendo 66 

(49,2%) por crise dolorosa com uma média de 1,20 eventos/paciente/ano ou 39,2 

eventos/100 pacientes/ano; 50 (37,3%) por STA, com uma média de 1,47 

eventos/paciente/ano ou 29,7 eventos/100 pacientes/ano; 18 (13,5%) por outras causas 

como: colelitíase, osteomielite, AVE, úlcera maleolar e anemia. Durante esse período, 

apenas um paciente foi a óbito, ele tinha um ano de idade, deu entrada na urgência 

comatoso, sendo diagnosticado Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (mortalidade 

de 4,5 % entre os paciente de 0 a 5 anos e 1,25%  no geral). 

Quando comparamos o acompanhamento ambulatorial dos pacientes que 

internaram com o dos que não internaram em 2006 (Tabela I), percebemos que a 

presença de esplenomegalia foi mais comum entre os pacientes que internaram: 15 

pacientes (27,3%) com significância estatística (p = 0,0006). Não houve diferença 

significativa das variáveis epidemiológicas como idade, sexo, procedência, zona urbana 

ou rural, água encanada, renda familiar e internação anterior. Quando analisamos as 

variáveis laboratoriais de hemoglobina e leucometria, também não encontramos 

diferenças significativas, o mesmo não acontecendo com a saturação média de oxigênio 

através da oximetria de pulso, onde os pacientes que sofreram internação obtiveram um 

melhor desempenho com saturação média de 95,6% contra 94,1% dos pacientes que não 

internaram em 2006, com significância estatística (p= 0,0092). 
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Tabela I: Dados ambulatoriais dos pacientes com Anemia Falciforme, internados 

(n= 81) e não internados (n= 87) no ano de 2006. 

 

 Não Internados Internados p 
Idade        0- 5 anos 

    >5 <15 
 >15 

17(19,5%) 
45(52,9%) 
24(27,6%) 

22(27,5%) 
43(53,8%) 
15(18,8%) 

  
0,28 

Gênero (masc) 47(54%) 40(49,4%) 0,65 
Hemoglobina (g/dl) 8,34(+/-1,70) 7,94(+/-1,22) 0,45 
Leucócitos (cel/mm³) 12.530(+/- 4.255) 13.187(+/-4.301) 0,37 
SO2 (%) 94,1(+/- 3,76) 95,6(+/-3,09) 0,0092 * 
Procedência (capital) 26 (29,9%) 24(29,6%) 0,89 
Zona Rural 66(75,9%) 54(69,2%) 0,43 
Renda (< 2 SM) 74(87,1%) 68(87,1%) 0,83 
Esplenomegalia (sim) 4 (5,5%) 15(27,3%) 0,0006 * 
Internação Anterior (sim) 48(55,2%) 52(65,8%) 0,21 
Água encanada (sim) 64 (74,4%) 59(75,6%) 1,0 
* Significante; SM: salário mínimo; p: nível descritivo de probabilidade; dados laboratoriais (Média +/- 
Desvio Padrão). 
 
 
             Ao correlacionarmos os dados ambulatoriais dos paciente que apresentaram 

STA (n= 34) com os dados dos pacientes que não foram acometidos por esta síndrome 

em 2006 (n= 134) (Tabela II), observamos que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as variáveis epidemiológicas (gênero, procedência, renda familiar e 

dispor de água encanada) e as variáveis clínico-laboratoriais (Hemoglobina, 

Leucometria, oximetria de pulso e presença de esplenomegalia). Encontramos 

significância estatística nas variáveis de idade (os pacientes de 0 a 15 anos foram mais 

acometidos por STA) (p=0,0151), morar na zona rural (quase a metade dos pacientes 

com STA são procedentes do interior do estado e moram na zona rural) (p=0,0071), 

antecedente de internação (histórico de internação anterior mais presente entre os que 

apresentaram STA) (p= 0,0004). 
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Tabela II: Dados ambulatoriais dos pacientes com STA (Grupo I) e sem  STA   (Grupo 
II ) em 2006. 
 
 STA sem  STA p 
Idade           0-5 

       >5 <15 
                    >15   

12 (36,4%) 
19 (57,6%) 
2 (6,1%) 

27 (20,1%) 
70 (52,2%) 
37 (27,6%) 

 
  0,0151 * 

Gênero (masc) 18 (52,9%) 69 (51,5%) 0,9671 
Hemoglobina 7,69 (+/- 1,13) 8,29 (+/- 1,60) 0,1566 
Leucócitos 14033 (+/- 3655) 12523 (+/- 4353) 0,0887 
SO2 95,2 (+/- 3,45) 94,7 (+/- 3,57) 0,497 
Procedência (capital) 7 (21,2%) 42 (31,6%) 0,339 
Zona (rural) 16 (47,1%) 29 (22,1%) 0,0071 * 
Renda (< 2SM) 30 (88,2%) 112 (86,8%) 0,5442 
Esplenomegalia (sim) 6 (31,6%) 13 (11,9%) 0,06 
Internação anterior (sim) 11 (32,4%) 89 (67,4%) 0,0004 * 
Água encanada (sim) 22 (64,7%) 101 (77,7%) 0,182 
* Significante; SM: salário mínimo; p: nível descritivo de probabilidade; dados laboratoriais (Média +/- 
Desvio Padrão). 
 

 

Quando comparamos os dados de internação dos pacientes com diagnóstico de 

STA com as dos pacientes internados por outras causas (Tabela III), percebemos que 

não houve diferença estatística com relação ao gênero, uso de analgésicos opióides e 

transfusão sanguínea, hemoglobina e leucometria na admissão hospitalar. Observamos, 

também, que não houve diferença estatisticamente significante entre as médias de 

saturação de oxigênio: 94,52% para os pacientes com STA e 96,33 % para os internados 

por outras causas. O uso de antimicrobianos foi feito por 23 (48,9%) pacientes sem STA 

e por 34 (100%) dos pacientes com este diagnóstico. A queixa de febre foi mais 

prevalente entre os pacientes com STA (70,6%), enquanto que a queixa de dor foi mais 

referida pelos pacientes com outras causas de internação (93,3%). Com relação à faixa 

etária, observamos que os pacientes de 0 a 15 anos foram os que mais sofreram  

internações no geral (94% dos que internaram com STA e 72,3% por outras causas). 

Entre os maiores de 15 anos, notamos menores índices (6,1%) de internação por STA. 
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Tabela III: Dados da admissão hospitalar dos pacientes internados por STA       

(n= 34) e por outras causas (n= 47) em 2006. 

           STA                   Outras causas  p 
 Idade      0-5 

>5 <15 
                >15 

12 (36,4%) 
19(57,6%) 

2(6,1%) 

   11 (23,4%) 
   23 (48,9%) 
    13 (27,7%) 

 
0,04 * 

Hb entrada (g/dl) 7,36(+/-1,13) 7,61 (+/-1,53) 0,44 
Leuco (cel/mm³) 22.637(+/-10.999) 19.691 (+/- 8.262) 0,50 
Duração internação (dias) 7,66(+/-2,94) 7,61 (+/-1,53) 0,44 
So2(%) 94,52(+/-5,36) 96,33 (+/- 2,40) 0,34 
Gênero (masc) 18(52,9%) 22 (46,8%) 0,74 
Queixa    Febre  24(70,6%) 3 (6,7%)  

0,00001 * 
                Dor# 10(29,4%) 42 (93,3%)  
Transfusão (sim) 28(90,3%) 39 (83%) 0,28 
Opióides (sim) 11(32,4%) 18 (38,3%) 0,75 
Antibiótico (sim) 34(100%) 23 (48,9%) 0,00000006 * 
# Exceto dor torácica; * Significante; Leuco: Leucometria de entrada; p: nível descritivo de 
probabilidade; dados laboratoriais (Média +/- Desvio Padrão). 
 
 

         Ao compararmos parâmetros laboratoriais dos pacientes com diagnóstico 

de STA à internação com parâmetros laboratoriais durante o acompanhamento 

ambulatorial destes pacientes (Tabela IV), observamos que não houve diferença 

estatística com relação à hemoglobina e a saturação de oxigênio através da oximetria de 

pulso. Quando analisamos a leucometria, percebemos que o aumento na contagem de 

glóbulos brancos esteve mais presente na ocasião da internação, com uma média de 

20.400 células/mm³ enquanto no ambulatório, a média foi de 13.873 células/mm³, com 

significância estatística (p= 0,001). 

    

Tabela IV: Dados laboratoriais do ambulatório e da internação dos pacientes 

com  STA( n=34). 

 Ambulatório Hospital           p 
Hb (g/dl) 7,64(+/-1,18) 7,41(+/-1,22) 0,449 
Leuco ( cel/mm³) 13.873(+/-3.727) 20.400(+/-9.145) 0,001 * 
So2 (%) 95.44 (+/-3,27) 94,74(+/- 5,00) 0,397 
* Significante; Leuco: Leucometria; Hb: Hemoglobina; p: nível descritivo de possibilidade; dados 
laboratoriais ( Média +/- Desvio Padrão). 
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Alterações à radiografia de tórax foram evidenciadas na admissão hospitalar de 

23 pacientes (67,6%) com diagnóstico de STA. Estas alterações foram infiltrados 

intersticiais, interstício-alveolares e condensações. 

Dos 34 pacientes com diagnóstico de STA, 12 (35,3%) tiveram internação 

superior a 8  dias, variando de 9 a 16 dias; 15 pacientes (44%) internaram apenas um 

vez, ou seja, apresentaram apenas um episódio de STA e 4 deles (11,7%) apresentaram  

dois ou mais episódios(variando de 2 a 5). Os restantes tiveram apenas uma internação 

por STA e pelo menos outra internação por causa diferente. Todos os pacientes 

evoluíram satisfatoriamente e não constamos óbitos por STA em 2006. 

Os pacientes com diagnóstico de STA foram submetidos à coleta de sangue 

arterial para realização de gasometria. Esta coleta obteve êxito em 15 pacientes. Quando 

comparamos a saturação de hemoglobina obtida com a oximetria de pulso com a obtida 

pela gasometria arterial, encontramos uma correlação fracamente positiva entre as duas 

variáveis (Figura 5). 

 

   Figura 5: Correlação entre a saturação de hemoglobina da oximetria e a 

saturação da gasometria arterial em pacientes com STA. 
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Ao compararmos a saturação de hemoglobina através da oximetria com PO2 

obtida pelam gasometria arterial (Figura 6), observamos uma correlação fracamente 

linear entra as duas variáveis. 

 

Figura 6: Correlação entre a saturação de hemoglobina da oximetria e a PO2 

obtida pela gasometria arterial em pacientes com STA. 
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    VII – DISCUSSÃO 
 

Foram estudados 168 pacientes no ano de 2006 e observamos que a grande 

maioria vive em condições sócio-econômicas precárias. A maior parte das famílias tem 

renda mensal menor que 2  salários mínimos (85,7%) , mora no interior do estado 

(70,2%) e na zona rural ( 71,4%). Paiva e Silva e colaboradores (1992) estudaram 80 

pacientes adultos com AF e observaram que 85 % tinham renda familiar inferior a um 

salário mínimo e meio. Notamos que 15 anos após, essa realidade ainda faz parte da 

vida destes doentes. Cumpre enfatizar que o baixo nível socioeconômico não é uma 

característica limitada à amostra estudada no presente trabalho, sendo observada na 

maioria dos brasileiros com essa condição clínica, o que os torna mais dependentes dos 

serviços públicos de assistência à saúde.  
Nosso estudo mostrou que a maioria das internações em 2006 ocorreu em 

pacientes entre cinco e 15 anos (53,8%). Cerca da metade dos internados era do gênero 

masculino (49,4%) e a duração média das internações foi de 7,6 dias. Nós observamos a 

ocorrência de apenas um óbito por AVE isquêmico numa criança de um ano 

(mortalidade geral de 4,5% e de 1,2 % entre os pacientes de 0 a 5 anos). Loureiro e 

colaboradores (2005) estudaram internações de pacientes com AF em 03 estados 

brasileiros (RJ, SP, BA), mostrando que 70% das internações ocorreram em menores de 

20 anos, com maior letalidade entre os adultos e distribuição equivalente entre os 

gêneros. A maior parte das internações durou até 8 dias. Especificamente sobre os 610 

pacientes do estado da Bahia, a maioria das internações ocorreu de 0 a 14 anos (58,5%) 

e entre os pacientes de 0 a 4  anos a taxa de óbitos foi de 8,3%. Ohene-Frempong e 

colaboradores (1998) estudaram AVE em pacientes com AF e encontraram prevalência 

de 3,75%, predominância de AVE isquêmico (53,9%), maior incidência nos pacientes 

de 1 a 9 anos de idade e mortalidade de 10,6% . 

O número total de internações em 2006 foi de 134, sendo 49,2% por crise 

dolorosa (39,2 eventos/100 pacientes/ano) e 37,3% por STA (29,7 eventos/100 

pacientes/ano). Siddiqui e colaboradores (2003) relataram que STA é a segunda causa 

de internação, acometendo de 15 a 43% dos pacientes, com incidência em crianças de 

24,5 eventos/100 pacientes/ano, e respondendo por 25 % das mortes. Neste estudo 

observou-se que STA foi a segunda causa de internação, perdendo para crise dolorosa. 
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Nota-se que, apesar de freqüência maior de eventos durante o tempo do estudo, não 

houve mortes por STA. 

Quando comparamos o acompanhamento ambulatorial dos pacientes que 

necessitaram internação com o dos que não internaram em 2006, percebemos que a 

presença de esplenomegalia foi mais comum entre os pacientes que internaram (27,3%). 

Al Jama e colaboradores (2002) estudaram pacientes na Arábia Saudita e observaram 

que a presença de esplenomegalia predispõe a complicações como hiperesplenismo, 

crise de seqüestro esplênico e mais raramente, abscesso esplênico. Trata-se de um órgão 

sabidamente disfuncional mesmo quando aumentado de tamanho. Alguns estudos 

advogam que a esplenectomia nestes casos é segura e benéfica, diminuindo a 

necessidade de hemotransfusão e eliminando o risco de crise de seqüestro esplênico e, 

consequentemente, a morbimortalidade . As medidas contra complicações infecciosas, 

como sepse por organismos capsulados, através de vacinação e profilaxia com 

antibióticos, são eficazes nestes pacientes (AL-SALEM, 2006; CASTAGNOLA, 2003). 

Não houve diferença estatisticamente significativa das variáveis epidemiológicas 

como idade, gênero, procedência, morar na zona urbana ou rural, ter ou não água 

encanada, renda familiar e internação anterior entre os pacientes que internaram e 

aqueles que não sofreram internação em 2006. Quando analisamos as variáveis 

laboratoriais de hemoglobina e leucometria, também não encontramos diferenças 

significativas. 

Comportamento diferente ocorreu com a saturação média de oxigênio através da 

oximetria de pulso, segundo a qual os pacientes que sofreram internação obtiveram 

melhor desempenho, com média de 95,6% contra 94,1% dos pacientes que não 

internaram. Blaisdell e colaboradores (2000) observaram que a oximetria de pulso em 

pacientes com AF clinicamente estáveis no ambulatório tem baixa especificidade em 

detectar hipoxemia.  

Alguns estudos abordaram a avaliação da saturação de oxigênio por oximetria de 

pulso em diferentes momentos. Hargrave e colaboradores (2003) avaliaram as variações 

da SO2 durante o sono, e observaram que hipoxemia noturna se relaciona ao 

aparecimento de crises dolorosas, e Rackoff e colaboradores (1993) relataram que a 

oximetria de pulso avaliada por ocasião de um episódio de STA era pelo menos três 

pontos percentuais abaixo do valor médio observado durante as consultas ambulatoriais.  

As possíveis justificativas para estes achados incluem a influência da 

vasculopatia crônica, que acomete progressivamente os portadores de AF, o que 
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acarreta dificuldade na mensuração periférica da SO2, ao mesmo tempo em que leva a 

dificuldade de troca gasosa alveolar.  

A razão pela qual os pacientes que internaram tiveram valores de oximetria 

transcutânea ambulatorial superiores aos que não internaram pode ser atribuída ao fato 

de o grupo que internou, por ter mais intercorrências clínicas, ser também o que abriga 

os pacientes que utilizam hidroxiuréia ou transfusão sangüínea crônica de substituição, 

o que pode ter alterado os resultados.       

Aparentemente, a oximetria de pulso é útil no manejo clínico dos pacientes 

diagnosticados, apesar de que, em pacientes com anemia severa, a acurácia é inferior à 

desejada, o que também se observa naqueles com hipoperfusão sistêmica e doença 

vascular periférica severa (ORTIZ 1999; KRESS 1999). 

Ao analisarmos os dados ambulatoriais dos paciente que apresentaram STA  

com os dados dos pacientes que não foram acometidos por esta síndrome em 2006, 

observamos que não houve diferença estatisticamente significativa entre as variáveis 

epidemiológicas (gênero, procedência, renda familiar e dispor de água encanada) e as 

variáveis clínico-laboratoriais (Hemoglobina, Leucometria, oximetria de pulso e 

presença de esplenomegalia). Uong e colaboradores (2006) não encontraram associação 

entre a SO2 mensurada pela oximetria de pulso ambulatorialmente e a incidência de dor 

e STA em crianças com AF. 

Quando comparamos os dados de internação dos pacientes com diagnóstico de 

STA com os dos pacientes internados por outras causas, percebemos que não houve 

diferença estatisticamente significante com relação ao gênero, uso de analgésicos 

opióides, necessidade de transfusão sanguínea, hemoglobina e leucometria na admissão 

hospitalar. Ressalte-se que ambos os grupos comparados apresentaram leucocitose à 

internação. Estudo anterior observou que a presença de leucocitose aumenta o risco de 

morte, crise dolorosa e STA (PLATT, 1994). Miller e colaboradores (2000) estudaram 

392 crianças com AF do nascimento aos 10 anos de idade e identificaram três fatores 

preditores de complicações: episódio de síndrome mão e pé antes do primeiro ano de 

vida, valor médio de hemoglobina basal inferior a 7 g/dl de sangue, e leucocitose nos 

dois primeiros anos de vida. Orah e colaboradores (1994) identificaram como fatores de 

risco para morte precoce níveis diminuídos de Hb fetal e leucocitose > 15 000 

células/mm³ sem vigência de processo infeccioso. 

Notamos também que não houve diferença estatisticamente significante entre as 

médias de saturação de oxigênio, semelhantemente ao observado por outros autores, que 



 44

usaram oximetria de pulso num grupo de crianças com doença falciforme 

(hemoglobinopatias SS e SC) admitidos em serviço de urgência. Por outro lado, os 

autores sugerem que a oximetria pode ser útil no manejo clínico e como ferramenta para 

melhor compreensão da história natural da disfunção pulmonar nestes doentes. 

(RACKOFF, 1993). 

 Analisando-se separadamente o grupo de pacientes com diagnóstico de STA, 

observa-se que a faixa etária mais freqüentemente acometida foi entre 5 e 15 anos. 

Vichinsky e colaboradores (2000) relataram que a incidência de STA em adultos é 

menor (8,7 eventos/100 pacientes/ano), porém a gravidade do quadro é maior, com 

hipoxemia mais severa e mortalidade de 2 a 4 vezes maior do que em crianças. A maior 

freqüência de STA em crianças pode ser explicada pela maior susceptibilidade que estes 

indivíduos têm à infecção respiratória por vírus que predisporia infecções bacterianas e 

a ocorrência de fenômenos vaso-oclusivos. Com o passar dos anos, estas crianças 

desenvolveriam imunidade e estariam menos susceptíveis à ocorrência de STA 

(CASTRO, 1994).  

 Febre estava presente em 70,6% dos casos, semelhante ao observado no estudo 

CSSCD (VICHINSKY, 2002). Todos os pacientes com diagnóstico de STA deste 

estudo utilizaram antimicrobianos, pois a diferenciação clínica da causa de STA é 

difícil, e a investigação da etiologia requer procedimentos invasivos, nem sempre 

disponíveis. Por essa razão, a maioria dos protocolos clínicos indica que todos os 

pacientes com AF e STA devem receber tratamento com antimicrobianos (CASTRO,  

1994).  

Ao compararmos parâmetros laboratoriais dos pacientes com diagnóstico de 

STA à internação com aqueles obtidos durante o acompanhamento ambulatorial, 

observamos que não houve diferença estatisticamente significante com relação à 

hemoglobina e a saturação de oxigênio através da oximetria de pulso. Kress e 

colaboradores (1999) avaliaram três diferentes métodos para mensuração da SO2 em 

pacientes adultos com STA e concluíram que a co-oximetria é o mais acurado. Estudos 

com pacientes com AF submetidos à oximetria de pulso ao serem admitidos na urgência 

com STA concluíram que o método é confiável para estimar a SO2, apesar de a acurácia 

ser menor em quadros graves com anemia intensa. Entretanto, devido à interferência de 

fatores muitas vezes presentes durante as situações de emergência ou de maior 

gravidade, alguns autores sugerem, que nessas situações, a saturação de gases 
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sangüíneos seja avaliada diretamente pela gasometria arterial (FITZGERALD, 2001; 

ORTIZ, 1999).  

Conclui-se que a causa de internação mais freqüente em nosso meio foi a crise 

dolorosa. Esplenomegalia esteve mais presente nos pacientes que internaram, e nesses 

casos a alteração laboratorial mais significativa foi leucocitose, independentemente do 

diagnóstico. A saturação média de oxigênio através da oximetria de pulso não se 

mostrou eficaz como preditora ou diagnóstica de STA. 
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VIII – CONCLUSÕES 

 

▪ A saturação média de oxigênio através da oximetria de pulso não se mostrou 

eficaz como preditora ou diagnóstica de STA. 

▪ Febre foi a queixa mais freqüente em pacientes com STA. Não foram 

identificados indicadores clínicos ou laboratoriais específicos para predição de STA. 

▪ Leucocitose e esplenomegalia foram fatores relacionados às internações em 

pacientes com AF. 

. 
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ANEXO A 
 

PROTOCOLO DE ANEMIA FALCIFORME – AMBULATORIAL 
 
 
A-IDENTIFICAÇÃO: 
 
1.Nome: 
2.Idade:                       Data de Nasc.:    /   /              Prontuário: 
3.Sexo:   � Masc.    � Fem  
4. Raça: � Branco          � Não branco 
5.Profissão: 
6.Instrução: �analfabeto   �1° grau completo    �1° grau incompleto     �2º grau 
incomp   �2° grau comp. 
7.Procedência: 
 
B- ESPLENECTOMIZADO   ( ) SIM      ( ) NÃO         DATA:---/---/--- 
 
C. ANTECEDENTES CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICOS 
 
1.Doenças da infância: ( ) varicela    ( ) caxumba   ( ) sarampo   ( )outros:------------ 
2.Internação anterior: ( ) Sim ( ) Não 
3.Motivos das 02 últimas internações: ( )crise álgica  ( ) quadro infeccioso ( ) outros 
4.Quantas internações por ano? Qual duração em média? 
5.Condições de habitação: ( )  zona urbana  ( ) zona rural   ( ) alvenaria � Sim � Não 
6.Saneamento básico: ( ) Sim ( ) Não 
7. Renda familiar ( )até 02 SM  ( )2-5 SM   ( ) 6-10 SM  ( )11-20 SM  ( )>20 SM 
8.Número de pessoas na mesma habitação: ( )2   ( ) 3-5 ( )6-8  ( ) > 8 
9.Sequelas da doença de base  ( ) Déficit de Crescimento  ( ) AVC                             
( ) Imaturidade Sexual  ( ) STA anterior    ( ) outros: 
10. Calendário vacinal ( ) Atualizado    ( ) Não atualizado 
11. Medicações em uso 
12.Hemotransfusão ( ) 1   ( ) 2-5  ( ) 6-10   ( ) > 10   ( ) Nenhuma 
 
D. SINTOMAS: 
Febre     Taquipnéia     Anemia       Alt. do apetite     Dor óssea   Déficit motor                     
Dor abdominal    Déficit de crescimento          Presença anormal de pêlos 
Infecção de repetição        Déficit de atenção           Dor torácica          Assintomático  
E. EXAME FÍSICO: 
  Peso:                    Altura:                        IMC: 
  Estado geral:� Bom  � Regular  �Ruím   �Precário 
  Mucosas: �Normo  �Hipo+  �Hipo++  �Hipo+++   �Hipo++++       Icterícia: 
  Linfonodos: Ausência       Presença       Consistência       Localização 
  Aparelho Respiratório:                            ACV: 
  Abdome:Fígado                  Baço                              Ascite                Massas 
  Extremidades: Normais        Edemas            Cianose 
 
Revisão do Prontuário: 
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F. RESULTADOS DE EXAMES: 
 
                                                        AMBULATÓRIO 
DATA      
Hemáceas      
Hb      
VCM      
HCM      
CHCM      
Leuco      
Segmentados      
Linfócitos      
Monócitos      
Eosinófilos      
Plaquetas      
U. S. de 
Abdome 

     

Oximetria de 
pulso 

     

Rx de tórax 
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ANEXO B 
 
 
PROTOCOLO ANEMIA FALCIFORME – HOSPITALAR 
 
NOME: 
IDADE:                   No. PRONTUÁRIO: 
DATA  ADMISSÃO:                           DATA DA ALTA: 
PROCEDÊNCIA: 
DATA DE NASCIMENTO: 
 

1) MOTIVO DA INTERNAÇÃO: 
2) SINTOMATOLOGIA: FEBRE, DOR ARTICULAR, MIALGIA, DOR 

TORÁCICA, DISPNÉIA,TAQUIPNÉIA,ALT. DO APETITE,DÉFICIT 
MOTOR,DOR ABDOMINAL, TOSSE, EXPECTORAÇÃO , DIARRÉIA, 
OUTROS 

3) TRANSFUSÃO SANGUÍNEA □ SIM     □ NÃO  UNIDADES________ 
4) MEDICAÇÕES QUE FEZ USO: 
5) EXAME FÍSICO: PESO           ALTURA           IMC 

ESTADO GERAL  □BOM    □REGULAR   □RUÍM      □PRECÁRIO 
MUCOSAS: □NORMO □HIPO+  □HIPO++  □HIPO+++  □HIPO++++ 
LINFONODOS: AUSÊNCIA     PRESENÇA   CONSISTÊNCIA         
LOCALIZAÇÃO 
AP. RESPIRATÓRIO 
ACV 
ABDOME: FÍGADO           BAÇO                ASCITE             MASSAS 
EXTREMIDADES: 
 
 
                                                 EXAMES 

Data     
Hemáceas     
Hb     
VCM     
HCM     
CHCM     
Leuco     
Segmentados     
Monócitos     
Eosinófilos     
Plaquetas     
Oximetria     
Gasometria Ph: 

Pco2: 
Po2: 
HCO3: 
BE: 
SatO2: 

Ph 
pCO2 
Po2 
HCO3 
BE: 
SatO2 

Ph 
pCO2 
Po2 
HCO3 
BE: 
SatO2 

Ph 
pCO2 
Po2 
HCO3 
BE: 
SatO2 

Rx de Tórax     
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ANEXO C 
 
Termo de Consentimento 
 
 
Sr (a) responsável: 
 
Gostaria de pedir a autorização para que seu filho (a) participe de um estudo sobre 
pacientes portadores de anemia falciforme. 
A anemia falciforme é uma doença genética que afeta o sangue, não tem cura, mas as 
pessoas que têm essa doença podem viver por muitos anos com poucas complicações se 
devidamente acompanhados. 
O estudo consiste em verificar os níveis de hemoglobina média através de exames de 
sangue periódicos – os próprios exames de controle aos quais os pacientes são 
submetidos podem ser utilizados. Além disso, será analisado o nível de saturação de 
oxigênio no sangue, através de um exame chamado Oximetria de Pulso, que é feito 
colocando-se um detector no dedo do paciente, sem causar dor ou incômodo ao mesmo. 
O exame é de rápida e fácil execução. 
O nome dos participantes não será utilizado no trabalho e as informações serão 
mantidas sob sigilo. Os exames de Oximetria de Pulso não implicarão em nenhum custo 
aos responsáveis pelos pacientes. 
Caso o Sr(a) não queira que seu filho (a) participe do estudo, não haverá nenhuma 
retaliação contra o mesmo e este continuará a ser atendido normalmente no ambulatório 
do Hospital Universitário. 
Em caso de dúvida, favor ligar para (079) 9973-1435. 
 
Estou ciente do conteúdo acima exposto e concordo com a participação de meu filho(a) 
 
____________________________________________ 
                        
                        Nome do responsável                                             Aracaju,     /    /   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 56

ANEXO D 
 

Radiografia de Tórax de paciente portador de anemia falciforme com diagnóstico de 

STA. 
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ANEXO E 
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Oximetria Transcutânea na Síndrome Torácica Aguda em Pacientes 
com Anemia Falciforme 

 
 

Pulse Oximetry in Acute Chest Syndrome in Patients with Sickle Cell 
Disease 

 
Jerônimo Gonçalves de Araújo 1, Carlos André Araújo Melo1, Délio Evangelista-

Silva1, Renato  Oliveira Freire 1, Osvaldo Alves de Menezes-Neto1, Diego 
Fernandes Chagas1 Silveira, Rosana Cipolotti 1 

 
 

RESUMO       
                

Foi realizado um estudo de coorte com 168 pacientes portadores de Anemia 
Falciforme. Quando comparamos o acompanhamento ambulatorial dos pacientes que 
internaram com o dos que não internaram em 2006, percebemos que a presença de 
esplenomegalia foi mais comum entre os pacientes que internaram (p = 0,0006). A 
saturação média de oxigênio através da oximetria de pulso também foi 
significativamente diferente (p = 0,0092) entre os dois grupos, uma vez que os pacientes 
que sofreram internação obtiveram um melhor desempenho da saturação 
ambulatorialmente. Em relação aos pacientes com Síndrome Torácica Aguda maiores 
de 15 anos, notamos menores índices de internação (p= 0,04); não houve diferença 
estatisticamente significante com relação à hemoglobina e a saturação de oxigênio 
através da oximetria de pulso quando comparados os resultados ambulatoriais com os 
da admissão hospitalar; a contagem total de glóbulos brancos foi significativamente 
superior na ocasião da internação (p=0,001). Conclui-se que a saturação transcutânea 
média de oxigênio não foi capaz de identificar os pacientes que viriam a ser internados 
com Síndrome Torácica Aguda. 
Palavras - chave: Síndrome torácica aguda, oximetria de pulso, hipoxemia. 
 
 
ABSTRACT 
 

A study of coorte with 168 patients of Sickle Cell Disease was carried through. 
When we compare the out accompaniment of the patients who had interned with of that 
they had not interned in 2006, perceive that the esplenomegaly was more common 
between the patients who had interned (p = 0,0006). The average saturation of oxygen 
by the pulse oximetry also was significantly different (p = 0,0092) between the two 
groups, a time that the patients who had suffered internment had out results gotten one 
better performance of the saturation. In relation to the patients with Acute Chest 
Syndrome bigger of 15 years, we notice minors internment indices (p= 0,04); it did not 
have  significant difference with regard to the hemoglobin and the saturation of oxygen 
by the pulse oximetry  when compared the out results with the ones of the hospital 
admission; the total white cell counting was significantly superior in the occasion of the 
internment (p=0,001). One concludes that the average saturation of oxygen by pulse 
oximetry was not capable to identify the patients who would come to be interned with 
Acute Chest Syndrome.  

Words - key: Acute Chest Syndrome, pulse oximetry, hypoxemia. 
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Tel:79 2105 1807 
E-mail: jerônimo_araujo@uol.com.br 
 
 

A Anemia Falciforme (AF) deve ser considerada um problema de saúde pública 

no Brasil, especialmente nas regiões norte e nordeste, por se tratar da doença hereditária 

mais prevalente (a forma homozigótica manifesta-se entre 0,1 a 0,3% da população); 

pelo diagnóstico tardio, feito geralmente na adolescência, quando são evidentes lesões 

em diversos órgãos, como coração, baço, pulmão e rins; por interferir na vida escolar e 

na vida profissional dos doentes, acarretando dependência financeira aos responsáveis 

ou ao Estado; pela alta morbimortalidade, apresentando uma expectativa de mortalidade 

17 vezes maior que a população geral 11. 

A hipoxemia crônica aumenta a incidência de AVE, crise vaso-oclusiva e morte 

em crianças com AF. A ativação e adesão celulares por mediadores inflamatórios estão 

associadas e sofrem modulação pela hipoxemia, formando um ciclo vicioso implicado 

na gênese de várias complicações, entre elas a Síndrome Torácica Aguda (STA) 8 19. 

A STA é a segunda causa de internação e a primeira causa de morte nestes 

pacientes. Estima-se que 40% deles tenham pelo menos um episódio por ano. O 

diagnóstico e medidas terapêuticas precoces são fundamentais para um prognóstico 

favorável 6 . 

 Dessa forma, observamos que há necessidade de estudos voltados para melhor 

conhecimento acerca da patologia, possibilitando diagnóstico precoce, tratamento 

adequado e, conseqüentemente, redução na taxa de morbimortalidade. 

 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 
 
 

Trata-se de um estudo de coorte, prospectivo. Foram estudados pacientes 

portadores de Anemia Falciforme provenientes do ambulatório de Hematologia 

Pediátrica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, no período de 

Janeiro a Dezembro de 2006. Estão, atualmente, em seguimento cerca de duzentos 

pacientes neste serviço. Compuseram a amostra: crianças, adolescentes e adultos (0-26 
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anos), de ambos os gêneros, com diagnóstico de Anemia Falciforme (genótipo SS) 

confirmado por eletroforese de hemoglobina. 

               Foi realizada oximetria de pulso de cada paciente, ambulatorialmente, com 

intervalo de três meses para se calcular a oximetria média num período de um ano. O 

aparelho de oximetria utilizado foi o modelo 9500 Onyx- mini-oxímetro portátil para 

spot check, da marca Nonin, de fabricação americana. Cada paciente teve três medidas 

de oximetria através do posicionamento do sensor do aparelho na polpa digital do 

segundo quirodáctilo esquerdo, e foi calculada a média aritmética dos valores obtidos. 

          Os pacientes foram alocados em dois grupos: Grupo I - Pacientes com 

quadro clínico compatível com STA que deram entrada no serviço de urgência 

referendado, pelo menos em uma ocasião no ano de 2006. Nos pacientes que 

apresentaram vários episódios de STA a internação estudada foi a primeira do período. 

Foram incluídos pacientes com quadro de dor torácica e pelo menos um dos seguintes 

sinais ou sintomas: febre (temperatura axilar ≥ 37,8º C), taquipnéia (FR≥ 25), tosse 

(produtiva ou não), e presença de alteração de parênquima pulmonar à radiografia do 

tórax. Estes pacientes foram submetidos à nova oximetria de pulso, gasometria arterial e 

hemograma completo. Grupo II - Pacientes que não internaram, e os que internaram 

por qualquer motivo que não STA no período do estudo. Quanto aos pacientes que se 

submeteram a várias internações no ano de 2006 por todas as causas, a internação 

avaliada foi a primeira neste período. 

     Foram realizadas comparações dos dados ambulatoriais dos pacientes que 

não internaram no ano de 2006 com aqueles que sofreram pelo menos uma internação 

por qualquer causa, através das seguintes variáveis: idade, gênero, procedência, 

condições de habitação, água encanada, renda familiar, número de pessoas em casa, 

hemoglobina média, leucometria média, saturação de oxigênio pela oximetria de pulso, 

presença de esplenomegalia (dado de exame físico), internação anterior. Também 

comparamos as informações ambulatoriais, utilizando essas mesmas variáveis, dos 

pacientes que internaram por STA (Grupo I) com as dos pacientes que não tiveram este 

diagnóstico em 2006 (Grupo II).Num outro momento, foram comparados dados dos 

pacientes que internaram com STA e dos que internaram por outras causas. Além das 

variáveis citadas anteriormente, foram utilizadas: queixa principal da internação, 

diagnóstico, duração da internação, transfusão sanguínea, uso de analgésicos opióides, 

uso de antibióticos, hemoglobina e leucometria de entrada. Os pacientes que internaram 

por STA tiveram a oximetria média realizada no ambulatório (pacientes clinicamente 
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estáveis) comparada com a oximetria realizada na admissão hospitalar. Outras variáveis 

analisadas foram: hemoglobina e leucometria (ambulatoriais e da admissão hospitalar). 

A saturação de hemoglobina pela oximetria na admissão hospitalar foi comparada com a 

saturação e a PO2 obtidas através da gasometria arterial. 

Os dados e resultados obtidos foram armazenados em banco de dados 

padronizado, utilizando o software Epi-Info versão 2003 e o SPSS. Foi aplicada análise 

descritiva com intervalo de confiança de 95% e o nível de significância de 0,05, e os 

resultados entre grupos comparados através dos testes do Qui-quadrado para variáveis 

categóricas, Exato de Fisher  para variáveis categóricas quando o Qui-quadrado não era 

aplicável,“t” de Student para variáveis quantitativas com distribuição normal, e Kruskal-

Wallis  para as variáveis que não seguem distribuição normal. O coeficiente de 

correlação de Pearson foi utilizado na comparação entre a saturação de hemoglobina 

obtida pela oximetria à admissão hospitalar com a saturação e a PO2 obtidas através da 

gasometria arterial. 

 

RESULTADOS 

 

Foram estudados 168 pacientes com diagnóstico de Anemia Falciforme. Destes 

pacientes, 87(51,8%) são do gênero masculino e 89(53,3%) têm entre 5 e 15 anos. A 

maioria das famílias tem renda mensal menor que 2 salários mínimos (85,7%) , mora no 

interior do estado (70,2%), na zona rural ( 71,4%) e dispõe de água encanada ( 73,2%). 

Cem pacientes (60,2%) têm antecedente de internação, sendo que crise dolorosa foi a 

causa mais comum dessa internação anterior com 40% dos casos. 

Durante todo o ano de 2006, 81 (48,2%) pacientes sofreram pelo menos uma 

internação hospitalar, 34 (41,9%) tiveram diagnóstico de Síndrome Torácica Aguda em 

pelo menos uma ocasião, 47 (58,1%) tiveram outras causas internação como crise 

dolorosa e anemia intensa. O número total de internações em 2006 foi de 134, sendo 66 

(49,2%) por crise dolorosa com uma média de 1,20 eventos/paciente/ano ou 39,2 

eventos/100 pacientes/ano; 50 (37,3%) por STA, com uma média de 1,47 

eventos/paciente/ano ou 29,7 eventos/100 pacientes/ano; 18 (13,5%) por outras causas 

como: colelitíase, osteomielite, AVE, úlcera maleolar e anemia. Durante esse período, 

apenas um paciente foi a óbito, ele tinha um ano de idade, deu entrada na urgência 

comatoso, sendo diagnosticado Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (mortalidade 

de 4,5 % entre os paciente de 0 a 5 anos e 1,25%  no geral). 
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Quando comparamos o acompanhamento ambulatorial dos pacientes que 

internaram com o dos que não internaram em 2006 (Tabela I), percebemos que a 

presença de esplenomegalia foi mais comum entre os pacientes que internaram: 15 

pacientes (27,3%) com significância estatística (p = 0,0006). Não houve diferença 

significativa das variáveis epidemiológicas como idade, sexo, procedência, zona urbana 

ou rural, água encanada, renda familiar e internação anterior. Quando analisamos as 

variáveis laboratoriais de hemoglobina e leucometria, também não encontramos 

diferenças significativas, o mesmo não acontecendo com a saturação média de oxigênio 

através da oximetria de pulso, onde os pacientes que sofreram internação obtiveram um 

melhor desempenho com saturação média de 95,6% contra 94,1% dos pacientes que não 

internaram em 2006, com significância estatística (p= 0,0092). 

 

Tabela I: Dados ambulatoriais dos pacientes com Anemia Falciforme, internados 

(n= 81) e não internados (n= 87) no ano de 2006. 

 

 Não Internados Internados p 
Idade        0- 5 anos 

    >5 <15 
 >15 

17(19,5%) 
45(52,9%) 
24(27,6%) 

22(27,5%) 
43(53,8%) 
15(18,8%) 

  
0,28 

Gênero (masc) 47(54%) 40(49,4%) 0,65 
Hemoglobina (g/dl) 8,34(+/-1,70) 7,94(+/-1,22) 0,45 
Leucócitos (cel/mm³) 12.530(+/- 4.255) 13.187(+/-4.301) 0,37 
SO2 (%) 94,1(+/- 3,76) 95,6(+/-3,09) 0,0092 * 
Procedência (capital) 26 (29,9%) 24(29,6%) 0,89 
Zona Rural 66(75,9%) 54(69,2%) 0,43 
Renda (< 2 SM) 74(87,1%) 68(87,1%) 0,83 
Esplenomegalia (sim) 4 (5,5%) 15(27,3%) 0,0006 * 
Internação Anterior (sim) 48(55,2%) 52(65,8%) 0,21 
Água encanada (sim) 64 (74,4%) 59(75,6%) 1,0 
* Significante; SM: salário mínimo; p: nível descritivo de probabilidade; dados laboratoriais (Média +/- 
Desvio Padrão). 
 
 
             Ao correlacionarmos os dados ambulatoriais dos paciente que apresentaram 

STA (n= 34) com os dados dos pacientes que não foram acometidos por esta síndrome 

em 2006 (n= 134) (Tabela II), observamos que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as variáveis epidemiológicas (gênero, procedência, renda familiar e 

dispor de água encanada) e as variáveis clínico-laboratoriais (Hemoglobina, 

Leucometria, oximetria de pulso e presença de esplenomegalia). Encontramos 

significância estatística nas variáveis de idade (os pacientes de 0 a 15 anos foram mais 
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acometidos por STA) (p=0,0151), morar na zona rural (quase a metade dos pacientes 

com STA são procedentes do interior do estado e moram na zona rural) (p=0,0071), 

antecedente de internação (histórico de internação anterior mais presente entre os que 

apresentaram STA) (p= 0,0004) 

Tabela II: Dados ambulatoriais dos pacientes com STA (Grupo I) e sem  STA   (Grupo 
II ) em 2006. 
 
 STA sem  STA p 
Idade           0-5 

       >5 <15 
                    >15   

12 (36,4%) 
19 (57,6%) 
2 (6,1%) 

27 (20,1%) 
70 (52,2%) 
37 (27,6%) 

 
  0,0151 * 

Gênero (masc) 18 (52,9%) 69 (51,5%) 0,9671 
Hemoglobina 7,69 (+/- 1,13) 8,29 (+/- 1,60) 0,1566 
Leucócitos 14033 (+/- 3655) 12523 (+/- 4353) 0,0887 
SO2 95,2 (+/- 3,45) 94,7 (+/- 3,57) 0,497 
Procedência (capital) 7 (21,2%) 42 (31,6%) 0,339 
Zona (rural) 16 (47,1%) 29 (22,1%) 0,0071 * 
Renda (< 2SM) 30 (88,2%) 112 (86,8%) 0,5442 
Esplenomegalia (sim) 6 (31,6%) 13 (11,9%) 0,06 
Internação anterior (sim) 11 (32,4%) 89 (67,4%) 0,0004 * 
Água encanada (sim) 22 (64,7%) 101 (77,7%) 0,182 
* Significante; SM: salário mínimo; p: nível descritivo de probabilidade; dados laboratoriais (Média +/- 
Desvio Padrão). 
 

 

Quando comparamos os dados de internação dos pacientes com diagnóstico de 

STA com as dos pacientes internados por outras causas (Tabela III), percebemos que 

não houve diferença estatística com relação ao gênero, uso de analgésicos opióides e 

transfusão sanguínea, hemoglobina e leucometria na admissão hospitalar. Observamos, 

também, que não houve diferença estatisticamente significante entre as médias de 

saturação de oxigênio: 94,52% para os pacientes com STA e 96,33 % para os internados 

por outras causas. O uso de antimicrobianos foi feito por 23 (48,9%) pacientes sem STA 

e por 34 (100%) dos pacientes com este diagnóstico. A queixa de febre foi mais 

prevalente entre os pacientes com STA (70,6%), enquanto que a queixa de dor foi mais 

referida pelos pacientes com outras causas de internação (93,3%). Com relação à faixa 

etária, observamos que os pacientes de 0 a 15 anos foram os que mais sofreram  

internações no geral (94% dos que internaram com STA e 72,3% por outras causas). 

Entre os maiores de 15 anos, notamos menores índices (6,1%) de internação por STA. 
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Tabela III: Dados da admissão hospitalar dos pacientes internados por STA       

(n= 34) e por outras causas (n= 47) em 2006. 

           STA                   Outras causas  p 
 Idade      0-5 

>5 <15 
                >15 

12 (36,4%) 
19(57,6%) 

2(6,1%) 

   11 (23,4%) 
   23 (48,9%) 
    13 (27,7%) 

 
0.04 * 

Hb entrada (g/dl) 7,36(+/-1,13) 7,61 (+/-1,53) 0.44 
Leuco (cel/mm³) 22.637(+/-10.999) 19.691 (+/- 8.262) 0.50 
Duração internação (dias) 7,66(+/-2,94) 7,61 (+/-1,53) 0.44 
So2(%) 94,52(+/-5,36) 96,33 (+/- 2,40) 0.34 
Gênero (masc) 18(52,9%) 22 (46,8%) 0.74 
Queixa    Febre  24(70,6%) 3 (6,7%)  

0.00001 * 
                Dor# 10(29,4%) 42 (93,3%)  
Transfusão (sim) 28(90,3%) 39 (83%) 0.28 
Opióides (sim) 11(32,4%) 18 (38,3%) 0.75 
Antibiótico (sim) 34(100%) 23 (48,9%) 0.00000006 * 
# Exceto dor torácica; * Significante; Leuco: Leucometria de entrada; p: nível descritivo de 
probabilidade; dados laboratoriais (Média +/- Desvio Padrão). 
 
 

         Ao compararmos parâmetros laboratoriais dos pacientes com diagnóstico 

de STA à internação com parâmetros laboratoriais durante o acompanhamento 

ambulatorial destes pacientes (Tabela IV), observamos que não houve diferença 

estatística com relação à hemoglobina e a saturação de oxigênio através da oximetria de 

pulso. Quando analisamos a leucometria, percebemos que o aumento na contagem de 

glóbulos brancos esteve mais presente na ocasião da internação, com uma média de 

20.400 células/mm³ enquanto no ambulatório, a média foi de 13.873 células/mm³, com 

significância estatística (p= 0,001). 

    

Tabela IV: Dados laboratoriais do ambulatório e da internação dos pacientes 

com  STA( n=34). 

 Ambulatório Hospital           p 
Hb (g/dl) 7,64(+/-1,18) 7,41(+/-1,22) 0.449 
Leuco ( cel/mm³) 13.873(+/-3.727) 20.400(+/-9.145) 0.001 * 
So2 (%) 95.44 (+/-3,27) 94,74(+/- 5,00) 0.397 
* Significante; Leuco: Leucometria; Hb: Hemoglobina; p: nível descritivo de possibilidade; dados 
laboratoriais ( Média +/- Desvio Padrão). 
 

Alterações à radiografia de tórax foram evidenciadas na admissão hospitalar de 

23 pacientes (67,6%) com diagnóstico de STA. Estas alterações foram infiltrados 

intersticiais, interstício-alveolares e condensações. 
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Dos 34 pacientes com diagnóstico de STA, 12 (35,3%) tiveram internação 

superior a 8  dias, variando de 9 a 16 dias; 15 pacientes (44%) internaram apenas um 

vez, ou seja, apresentaram apenas um episódio de STA e 4 deles (11,7%) apresentaram  

dois ou mais episódios(variando de 2 a 5). Os restantes tiveram apenas uma internação 

por STA e pelo menos outra internação por causa diferente. Todos os pacientes 

evoluíram satisfatoriamente e não constamos óbitos por STA em 2006. 

Os pacientes com diagnóstico de STA foram submetidos à coleta de sangue 

arterial para realização de gasometria. Esta coleta obteve êxito em 15 pacientes. Quando 

comparamos a saturação de hemoglobina obtida com a oximetria de pulso com a obtida 

pela gasometria arterial, encontramos uma correlação fracamente positiva entre as duas 

variáveis (Figura 5). 

 

   Figura 5: Correlação entre a saturação de hemoglobina da oximetria e a 

saturação da gasometria arterial em pacientes com STA. 

 

 
 

Ao compararmos a saturação de hemoglobina através da oximetria com PO2 

obtida pelam gasometria arterial (Figura 6), observamos uma correlação fracamente 

linear entra as duas variáveis. 
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Figura 6: Correlação entre a saturação de hemoglobina da oximetria e a PO2 

obtida pela gasometria arterial em pacientes com STA. 

 
 

 

DISCUSSÃO 
 
 
Foram estudados 168 pacientes no ano de 2006 e observamos que a grande 

maioria vive em condições sócio-econômicas precárias. A maior parte das famílias tem 

renda mensal menor que dois salários mínimos (85,7%), mora no interior do estado 

(70,2%) e na zona rural (71,4%).  Estudo com 80 pacientes adultos com AF e observou 

que 85 % tinham renda familiar inferior a um salário mínimo e meio16. Notamos que 15 

anos após, essa realidade ainda faz parte da vida destes doentes. Cumpre enfatizar que o 

baixo nível socioeconômico não é uma característica limitada à amostra estudada no 

presente trabalho, sendo observada na maioria dos brasileiros com essa condição 

clínica, o que os torna mais dependentes dos serviços públicos de assistência à saúde.  
Nosso estudo mostrou que a maioria das internações em 2006 ocorreu em 

pacientes entre cinco e 15 anos (53,8%). Cerca da metade dos internados era do gênero 

masculino (49,4%) e a duração média das internações foi de 7,6 dias. Nós observamos a 

ocorrência de apenas um óbito por AVE isquêmico numa criança de um ano 

(mortalidade geral de 4,5% e de 1,2 % entre os pacientes de 0 a 5 anos). Internações de 
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pacientes com AF foram estudadas em 03 estados brasileiros (RJ, SP, BA), mostrando 

que 70% ocorreram em menores de 20 anos, com maior letalidade entre os adultos e 

distribuição equivalente entre os gêneros. A maior parte das internações durou até 8 

dias. Especificamente sobre os 610 pacientes do estado da Bahia, a maioria das 

internações ocorreu de 0 a 14 anos (58,5%) e entre os pacientes de 0 a 4  anos a taxa de 

óbitos foi de 8,3% 8. Estudo sobre AVE em pacientes com AF  encontrou prevalência de 

3,75%, predominância do AVE isquêmico (53,9%), maior incidência nos pacientes de 1 

a 9 anos de idade e mortalidade de 10,6% 13 . 

O número total de internações em 2006 foi de 134, sendo 49,2% por crise 

dolorosa (39,2 eventos/100 pacientes/ano) e 37,3% por STA (29,7 eventos/100 

pacientes/ano). Há relatos de que STA é a segunda causa de internação, acometendo de 

15 a 43% dos pacientes, com incidência em crianças de 24,5 eventos/100 pacientes/ano, 

e respondendo por 25 % das mortes 20. Neste estudo observou-se que STA foi a  

segunda causa de internação, perdendo para crise dolorosa. Nota-se que, apesar de 

freqüência maior de eventos durante o tempo do estudo, não houve mortes por STA. 

Quando comparamos o acompanhamento ambulatorial dos pacientes que 

necessitaram internação com o dos que não internaram em 2006, percebemos que a 

presença de esplenomegalia foi mais comum entre os pacientes que internaram (27,3%).  

Estudo na Arábia Saudita observou que a presença de esplenomegalia predispõe à 

complicações como hiperesplenismo, crise de seqüestro esplênico e mais raramente, 

abscesso esplênico. Trata-se de um órgão sabidamente disfuncional mesmo quando 

aumentado de tamanho1. Alguns estudos advogam que a esplenectomia nestes casos é 

segura e benéfica, diminuindo a necessidade de hemotransfusão e eliminando o risco de 

crise de seqüestro esplênico e, consequentemente, a morbimortalidade . As medidas 

contra complicações infecciosas, como sepse por organismos capsulados, através de 

vacinação e profilaxia com antibióticos, são eficazes nestes pacientes 2  4. 

Não houve diferença estatisticamente significante das variáveis epidemiológicas 

como idade, gênero, procedência, morar na zona urbana ou rural, ter ou não água 

encanada, renda familiar e internação anterior entre os pacientes que internaram e 

aqueles que não sofreram internação em 2006. Quando analisamos as variáveis 

laboratoriais de hemoglobina e leucometria, também não encontramos diferenças 

significativas.  

Comportamento diferente ocorreu com a saturação média de oxigênio através da 

oximetria de pulso, segundo a qual os pacientes que sofreram internação obtiveram 
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melhor desempenho, com média de 95,6% contra 94,1% dos pacientes que não 

internaram. Alguns autores observaram que a oximetria de pulso em pacientes com AF 

clinicamente estáveis no ambulatório tem baixa especificidade em detectar hipoxemia 3.  

Alguns estudos abordaram a avaliação da saturação de oxigênio por oximetria de 

pulso em diferentes momentos. A avaliação das variações da SO2 durante o sono 

mostrou que hipoxemia noturna se relaciona ao aparecimento de crises dolorosas 8, e 

que a oximetria de pulso avaliada por ocasião de um episódio de STA era pelo menos 

três pontos percentuais abaixo do valor médio observado durante as consultas 

ambulatoriais18.  

As possíveis justificativas para estes achados incluem a influência da 

vasculopatia crônica, que acomete progressivamente os portadores de AF, o que 

acarreta dificuldade na mensuração periférica da SO2, ao mesmo tempo em que leva a 

dificuldade de troca gasosa alveolar.  

A razão pela qual os pacientes que internaram neste estudo tiveram valores de 

oximetria transcutânea ambulatorial superiores aos que não internaram pode ser 

atribuída ao fato de o grupo que internou, por ter mais intercorrências clínicas, ser 

também o que abriga os pacientes que utilizam hidroxiuréia ou transfusão sangüínea 

crônica de substituição, o que pode ter alterado os resultados.  

     Aparentemente, a oximetria de pulso é útil no manejo clínico dos pacientes 

diagnosticados, apesar de que, em pacientes com anemia severa, a acurácia é inferior à 

desejada, o que também se observa naqueles com hipoperfusão sistêmica e doença 

vascular periférica severa 9 15. 

    Ao analisarmos os dados ambulatoriais dos paciente que apresentaram STA  

com os dados dos pacientes que não foram acometidos por esta síndrome em 2006, 

observamos que não houve diferença estatisticamente significativa entre as variáveis 

epidemiológicas (gênero, procedência, renda familiar e dispor de água encanada) e as 

variáveis clínico-laboratoriais (Hemoglobina, Leucometria, oximetria de pulso e 

presença de esplenomegalia).Estudo recente não encontrou associação entre a SO2 

mensurada pela oximetria de pulso ambulatorialmente e a incidência de dor e STA em 

crianças com AF 21. 

Quando comparamos os dados de internação dos pacientes com diagnóstico de 

STA com os dos pacientes internados por outras causas, percebemos que não houve 

diferença estatisticamente significante com relação ao gênero, uso de analgésicos 

opióides, necessidade de transfusão sanguínea, hemoglobina e leucometria na admissão 
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hospitalar. Ressalte-se que ambos os grupos comparados apresentaram leucocitose à 

internação. Estudo anterior observou que a presença de leucocitose aumenta o risco de 

morte, crise dolorosa e STA17. Pesquisa com crianças falcêmicas do nascimento aos 10 

anos de idade identificou três fatores preditores de compliacações: episódio de síndrome 

mão e pé antes do primeiro ano de vida, valor médio de hemoglobina basal inferior a 7 

g/dl de sangue, e leucocitose nos dois primeiros anos de vida 12. Um outro estudo 

identificou como fatores de risco para morte precoce níveis diminuídos de Hb fetal e 

leucocitose > 15 000 células/mm³ sem vigência de processo infeccioso 14. 

Notamos também que não houve diferença estatisticamente significante entre as 

médias de saturação de oxigênio, semelhantemente ao observado por outros autores, que 

usaram oximetria de pulso num grupo de crianças com doença falciforme 

(hemoglobinopatias SS e SC) admitidos em serviço de urgência. Por outro lado, os 

autores sugerem que a oximetria pode ser útil no manejo clínico e como ferramenta para 

melhor compreensão da história natural da disfunção pulmonar nestes doentes 18.  

 Analisando-se separadamente o grupo de pacientes com diagnóstico de STA, 

observa-se que a faixa etária mais freqüentemente acometida foi entre 5 e 15 anos. A 

incidência de STA em adultos é menor (8,7 eventos/100 pacientes/ano), porém a 

gravidade do quadro é maior, com hipoxemia mais severa e mortalidade de 2 a 4 vezes 

maior do que em crianças 22. A maior freqüência de STA em crianças pode ser 

explicada pela maior susceptibilidade que estes indivíduos têm à infecção respiratória 

por vírus que predisporia infecções bacterianas e a ocorrência de fenômenos vaso-

oclusivos. Com o passar dos anos, estas crianças desenvolveriam imunidade e estariam 

menos susceptíveis à ocorrência de STA 5 .  

 Febre estava presente em 70,6% dos casos, semelhante ao observado no estudo 

CSSCD23. Todos os pacientes com diagnóstico de STA deste estudo utilizaram 

antimicrobianos, pois a diferenciação clínica da causa de STA é difícil, e a investigação 

da etiologia requer procedimentos invasivos, nem sempre disponíveis. Por essa razão, a 

maioria dos protocolos clínicos indica que todos os pacientes com AF e STA devem 

receber tratamento com antimicrobianos 5 .  

Ao compararmos parâmetros laboratoriais dos pacientes com diagnóstico de 

STA à internação com aqueles obtidos durante o acompanhamento ambulatorial, 

observamos que não houve diferença estatisticamente significante com relação à 

hemoglobina e a saturação de oxigênio através da oximetria de pulso. Estudo anterior 

avaliou três diferentes métodos para mensuração da SO2 em pacientes adultos com STA 
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e concluiu que a co-oximetria é o mais acurado 5. Estudos com pacientes com AF 

submetidos à oximetria de pulso ao serem admitidos na urgência com STA concluíram 

que o método é confiável para estimar a SO2, apesar de a acurácia ser menor em 

quadros graves com anemia intensa. Entretanto, devido à interferência de fatores muitas 

vezes presentes durante as situações de emergência ou de maior gravidade, alguns 

autores sugerem, que nessas situações, a saturação de gases sangüíneos seja avaliada 

diretamente pela gasometria arterial 7 15.  

Conclui-se que a causa de internação mais freqüente em nosso meio é a crise 

dolorosa. Esplenomegalia esteve mais presente nos pacientes que internaram, e nesses 

casos a alteração laboratorial mais significativa foi leucocitose, independentemente do 

diagnóstico. A saturação média de oxigênio através da oximetria de pulso não se 

mostrou eficaz como preditora ou diagnóstica de STA. 
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