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RESUMO 

 

Introdução: Alterações hematológicas podem agredir as células endoteliais levando 
à disfunção endotelial precoce na Anemia Falciforme (AF). É provável que exista 
associação entre disfunção endotelial e as diversas manifestações clínicas da AF. 
Objetivos: Avaliar a presença de alteração da função endotelial em crianças e 
adolescentes com AF e sua associação com variáveis clínicas e laboratoriais; 
comparar disfunção endotelial entre falcêmicos em uso e não uso de hidroxiuréia 
(HDX). Material e Métodos: Estudo seccional, analítico com grupo de comparação, 

envolvendo 40 crianças e adolescentes estáveis com Hemoglobina SS, das quais 18 
em uso de hidroxiuréia (HDX) e 25 crianças saudáveis, de 6 a 18 anos de idade. 
Aplicado questionário estruturado para dados demográficos, exame físico, dosagem 
de reticulócitos, bilirrubinas, LDH, transaminases, perfil lipídico, glicemia, PCR de 
alta sensibilidade, hemograma e da saturação periférica da oxihemoglobina. Função 
endotelial foi avaliada através da vasodilatação mediada por fluxo (VMF) da artéria 
braquial, utilizando-se método ultrassonográfico com Doppler. Para comparar 
médias utilizou-se Teste t; para comparar proporções teste de Fischer e teste de 
Spearman para correlações.  Realizado Regressão linear para análise multivariada. 
O percentil 10 da VMF no grupo saudável foi utilizado como valor de corte para 
definir disfunção endotelial. Os dados foram processados no programa SPSS versão 
20. Resultados: O grupo HbSS e grupo de comparação apresentaram idade 
semelhante, 12,3 ± 3 anos vs 11,4 ± 3 anos, (p=0,24). O gênero masculino 
correspondeu a 60% do grupo HbSS. A média ± DP da VMF nos pacientes com AF 
foi inferior a do grupo de comparação (10,4 ± 5% vs 18,4 ± 9%; p=0,001).  Não 
houve diferença estatisticamente significante entre os grupos com e sem HDX (9,9 ± 
6% vs 10,8 ± 4% p= 0,56).  Indivíduos HbSS com VMF ≤ 6,3 % (percentil 25), 
apresentaram nº de internamentos por CVO mais elevado (p =0,020). Observou-se 
correlação negativa entre VMF e número de STA no ultimo ano (r s = - 0,343 p = 
0,030), mas não com demais variáveis clínicas e laboratoriais. Conclusões: 
Crianças e adolescentes com AF apresentam comprometimento da função endotelial 
sendo que valores de VMF abaixo do percentil 25 provavelmente se associam a 
manifestações clinicas e laboratoriais. A ausência de diferença entre indivíduos em 
uso e não de HDX, pode sugerir possível melhora da função endotelial pelo uso da 
droga.   
 

Palavras chaves: Anemia Falciforme; disfunção endotelial; vasodilatação mediada 
por fluxo; crianças e adolescentes. 
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ABSTRACT 
 

 
Introduction: Hematological changes can damage the endothelial cells leading to an 
early endothelial dysfunction in patients with sickle cell disease (SCD). It is possible 
that there is an association between endothelial dysfunction and  several  clinical 
manifestations of SCD. Objectives: To evaluate the presence of changes in 
endothelial function in children and adolescents with SCA and its association with 
clinical and laboratory variables, as well as to compare the endothelial function 
between sickle cell patients using and not using hydroxyurea (HDX). Methods: 
Cross-sectional and analytical study that included 40 children and adolescents with 
stable hemoglobin SS, of which 18 in use of hydroxyurea (HDX) and 25 healthy 
children aged 6-18 years. The clinical evaluation included: structured questionnaire 
for demographics physical examination. Reticulocytes, bilirubin, LDH, transaminases, 
lipid profile, blood glucose, high-sensitivity CRP, blood count and peripheral 
oxyhemoglobin saturation were measured. Endothelial function was assessed by 
flow-mediated vasodilation (FMD) of the brachial artery, using ultrasound Doppler 
method. To compare means t test was used; Fischer test to compare proportions and 
Spearman test for correlations. Linear regression was performed for multivariate 
analysis. The 10th percentile of FMD in the healthy group was used as a cutoff to 
define endothelial dysfunction. Data were analyzed using SPSS version 20. Results: 
The HbSS group and comparison group had similar age, 12.3 ± 3 years vs 11.4 ± 3 
years (p = 0.24), with a predominance of males (60%) in HbSS group . FMD in 
patients with SCD was lower than the comparison group (10.4 vs. 18.4 ± 5% ± 9%, p 
= 0.001). There was no statistically significant difference between groups in use and 
not use of HDX (9.9 ± 6% vs 10.8 ± 4%, p = 0.56).  HbSS individuals with FMD ≤ 
6.3% (25th percentile) had a higher number of admissions for vaso-occlusive events 
(p = 0.020) .There was a negative correlation between FMD and number episodes of 
acute chest syndrome in the last year (r s = - 0.343 p = 0.030) but not with other 
clinical and laboratory variables. Conclusions: Children and adolescents with SCD 
have impaired endothelial function, and FMD values below the 25th percentile 
probably associate with clinical and laboratory manifestations. The lack of difference 
between individuals using and not using HDX can suggest possible improvement in 
endothelial function by drug use. 
 
  
Key Words: Sickle Cell Anemia; endothelial dysfunction; Flow-mediated 
vasodilatation; children and adolescents. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Anemia Falciforme (AF) faz parte de um grupo de hemoglobinopatias 

hereditárias, conhecida como Doença Falciforme ou Síndrome Falciforme, que 

apresenta grande importância em vista da ampla distribuição geográfica, 

manifestações clínicas variadas, impacto na qualidade de vida e gastos com a saúde 

pública. A troca do ácido glutâmico pela valina na cadeia beta da globina determina 

a formação de uma hemoglobina anormal (Hb S) com propriedades físico-químicas 

diferentes da Hb normal (HbA). O termo doença falciforme define as 

hemoglobinopatias nas quais, pelo menos, uma das hemoglobinas mutantes é a Hb 

S. As doenças falciformes mais frequentes são a anemia falciforme (ou Hb SS), a 

S talassemia e as duplas heterozigoses Hb SC e Hb SD. 1  

A maior prevalência da AF ocorre na África tropical e entre os negros de 

países que participaram do tráfico de escravos (Wang WC – 1999).2 No Brasil dados 

do Plano Nacional de Triagem 2013 demonstram que nascem aproximadamente 

1000 recém - nascidos com Doença Falciforme / ano e incidência de 1: 2700 RN 

nascidos vivos/ano (Figura 1). Apresenta prevalência mais alta nos estados com 

maior concentração de afro descendentes que ocupam os seguimentos sociais mais 

vulneráveis (IBGE e Secretaria de Vigilância em Saúde do MS). Das crianças não 

cuidadas, 80% não alcançam cinco anos de vida. 3 A elevada letalidade abrangendo 

especialmente jovens reflete a gravidade da doença. O único tratamento 

medicamentoso até o momento disponível é a hidroxiuréia (HDX). 

 

Figura 1. Incidência da Doença Falciforme no Brasil 

Fonte: Ministério da Saúde 3 – 2014  
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Por muitos anos a patogênese da AF foi atribuída predominantemente à 

polimerização da desoxi-HbS. Alterações na morfologia, associadas a alterações na 

função do eritrócito e da hemoglobina levando ao fenômeno da vasoclusão. A rápida 

expansão das pesquisas em torno da vasculopatia na AF revelou que as 

manifestações agudas e crônicas desta doença, resultam de um complexo 

mecanismo multifatorial envolvendo o endotélio. A interação da célula falciforme ao 

endotélio é o gatilho para a ativação de leucócitos, plaquetas e células endoteliais, 

que passam a expressar moléculas de adesão de superfície endotelial, tais como a 

VCAM-1, ICAM-1, e molécula de adesão de leucócitos endoteliais (ELAM ou E-

selectina), induzidas por citocinas pró-inflamatórias.4, 5 O estado de ativação 

endotelial observado nestes pacientes parece ser fator contribuinte da formação de 

agregados heterocelulares aderidos à parede do vaso e oclusão vascular. 6, 7, 8 

Figura 2 

 

Figura 2. Modelo esquemático do processo de oclusão vascular na Doença Falciforme. 
Adaptado de Kassim e DeBaun 9, 2013.  

 

Existem evidências que a hemólise também contribua para a vasculopatia 

observada na AF. Estudos realizados em adultos com complicações vasculares da 

doença demonstraram associação com níveis mais baixos de hemoglobina e níveis 

mais elevados de marcadores de hemólise. A lise da hemácia em foice libera 

hemoglobina livre no plasma 10, 11 convertendo o óxido nítrico (NO) em nitrato inativo. 

Ocorre também liberação de arginase que consome L-arginina, substrato necessário 

à produção de NO.  12, 13 

O óxido nítrico é o principal fator de relaxamento derivado do endotélio, responsável 

pela manutenção do tônus vascular e reatividade. 14 Antagoniza as ações de 

potentes vasoconstrictores derivados do endotélio, como a angiotensina II e a 

endotelina-1, inibe a ativação de plaquetas e de glóbulos brancos e mantem o 

músculo liso vascular em um estado não proliferativo. 15  
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 Disfunção endotelial é caracterizada por uma resposta vasodilatadora 

endotélio-dependente deficiente, que favorece a agregação plaquetária, adesão de 

glóbulos brancos e proliferação de células do músculo liso. 16 Em pacientes com 

função endotelial saudável, estímulos dependentes do endotélio como, fluxo 

sanguíneo ou acetilcolina incitam vasodilatação por aumentar a liberação de NO. Em 

pacientes com função endotelial comprometida ocorre significativa diminuição ou 

resposta paradoxal aos estímulos dependentes do endotélio. 15  Em indivíduos com 

fatores de risco para doença coronariana ou com aterosclerose estabelecida existem 

evidências que esta resposta melhora com a terapia específica, consequentemente 

a função endotelial é um excelente barômetro da saúde vascular. 17
  

Ultrassom da artéria braquial é uma técnica não invasiva, amplamente 

utilizada para medida da função endotelial. 18, 19 O fluxo sanguíneo no antebraço é 

ocluído por 5 minutos, utilizando um manguito de pressão arterial mantendo uma 

pressão de 250 mmHg. Quando a pressão é liberada, ocorre hiperemia reativa.  Esta 

técnica tem a vantagem de não ser invasiva e facilmente identificar populações com 

função endotelial atenuada, além disto, produz resultados precisos e reprodutíveis. 

16, 20 

  As principais limitações desta técnica são a necessidade de experiência 

ultrassonográfica e uma significativa variabilidade dia-a-dia (cerca de 25%), devido a 

ritmos circadianos biológicos. No entanto, atualmente, esta abordagem é 

amplamente utilizada para avaliar a função vasomotora. 16 Foi descrita pela primeira 

vez para uso em crianças por Celermajer et al em 1992. 21 Montalembert M et al 22 

utilizaram este método em 22 crianças com Doença Falciforme (DF), com faixa 

etária de 7 a 13 anos de idade, comparada a 28 indivíduos Afro-caribenhos AA e AS 

pareados por idade e sexo, demonstrando decréscimo da resposta de dilatação da 

artéria braquial nas crianças com DF sendo p = 0,008. Zawar et al 23 e Belhassen et 

al 24 também utilizaram esta técnica em adultos jovens (média de idade 23 e 28 anos 

respectivamente) com doença falciforme demonstrando capacidade de 

vasodilatação endotélio dependente reduzida (p< 0,005 e p< 0,001, 

respectivamente). 

Foi demonstrado em pacientes com aterosclerose que disfunção endotelial 

pode ocorrer muito antes das manifestações estruturais e assim, pode servir como 

um preditor independente de eventos cardiovasculares futuros. 15 



19 
 

A AF apresenta quadro clínico heterogêneo, com gravidade variável. Alguns 

fatores de risco para complicações específicas da doença são conhecidos, porém 

predizer a gravidade global da doença ainda não foi possível. Identificar novos 

fatores moduladores continua sendo importante para compreensão dos subfenótipos 

desta doença. O haplótipo CAR (República Central Africana) apresenta forma mais 

grave e o Benin quadros mais moderados. Os genótipos HbSS, HbS/beta° 

talassemia apresentam maior gravidade de doença que compostos do tipo 

HbS/HbC, HbS/HbD e Sβ+-talassemia. Associação com α-talassemia reduz a 

concentração de HbS diminuindo a falcização. 25 A hemoglobina fetal (HbF), 

modulador da AF mais estudado, atua inibindo a polimerização da HbS. 26  

Contagem leucocitária elevada no paciente sem crises (steady state) é 

considerada fator independente de risco para morte precoce e está associada a 

várias complicações da AF, tais como: AVC, infarto cerebral silencioso, síndrome 

torácica aguda e priaprismo. 6, 27, 28 Também está significativamente associada ao 

desenvolvimento de nefropatia da AF. 28  

Em crianças com HbSS níveis elevados de desidrogenase lática se 

correlacionaram significativamente com hemoglobina, reticulócitos, aspartato 

transaminase e alterações no fluxo sanguíneo da artéria cerebral média avaliadas 

através do doppler transcraniano. 29 

Elevação dos níveis séricos de desidrogenase lática, elevação de bilirrubina e 

diminuição da Hb se relacionaram a maior prevalência e maior severidade de 

hipertensão pulmonar. 12,30 Episódios recorrentes de dor associam-se à 

mortalidade precoce em maiores de 20 anos de idade. 31 Os episódios de dor aguda 

tendem a serem mais frequentes em pacientes com HbSS, hematócrito alto, baixa 

concentração de hemoglobina fetal 31, história de sibilância por asma 32 e hipoxemia 

noturna. 33 

Avaliação da função endotelial em crianças e adolescentes com AF através 

da VMF tem sido pouco realizada e é inédito em nosso meio. Esta investigação  

através de uma ferramenta não invasiva, reprodutível e menos dispendiosa pode ser 

útil para futuramente estratificar riscos de complicações vasculares, testar resposta 

terapêutica e estabelecer prognóstico. Identificar a associação entre disfunção 

endotelial e manifestações clinicas e laboratoriais  poderá auxiliar no planejamento 

de estratégias mais rigorosas no acompanhamento desses pacientes bem como  

permitir sua utilização no acompanhamento de pacientes em uso de HDX. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Primários 

 

 Testar a hipótese de que crianças e adolescentes com anemia falciforme 

apresentam alteração da função endotelial quando comparadas a um grupo 

de crianças e adolescentes saudáveis, sem hemoglobinopatia. 

 Avaliar a associação entre disfunção endotelial e variáveis clínicas e 

laboratoriais na AF. 

 

 

2.2 Secundário 

 

 Comparar a função endotelial entre pacientes falcêmicos em uso e não uso 

de hidroxiuréia (HDX). 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Dados da História  

 
A anemia falciforme foi registrada pela primeira vez em 1910, por James B. 

Herrick, médico cardiologista de Chicago – EUA, em um estudante de odontologia 

de 20 anos de idade, natural de Granada/ Antilhas, região da Índia Ocidental.  

Apresentava anemia, icterícia recorrente, febre e ulcerações em membros inferiores, 

associado a eritrócitos alongados, em forma de foice no esfregaço do sangue 

periférico. 34 Há relatos que Africanus Horton, também conhecido com James Beale 

tenha descrito manifestações clinicas desta doença pela primeira vez em 1874, em 

indivíduos africanos que apresentavam episódios dolorosos característicos 

desencadeados pelo frio ou pelo calor. 28 35 Africanus Horton era médico cirurgião, 

cientista, soldado, pensador político, que lutou pela independência da África um 

século antes que este fato histórico ocorresse.  Manifestações clinicas da AF já eram 

conhecidas séculos atrás na África Ocidental, onde os indivíduos com sintomas 

típicos da doença eram tatuados para identificá-los como portadores de um mal 

desconhecido. 36 No Brasil a primeira referência a um paciente com AF foi feita por 

Álvaro Serra de Castro em 1933 em Sessão da Sociedade de Medicina e Cirurgia do 

Rio de Janeiro. 37  

Pauling e colaboradores em 194938 cunharam o termo “doença molecular” e 

inauguram a era do conhecimento molecular da Anemia Falciforme (AF) ao 

submeter soluções de hemoglobina de paciente com AF à eletroforese, observando 

uma hemoglobina anormal, com migração muito mais lenta que a hemoglobina A. 

Esta proteína anormal foi designada de HbS ou hemoglobina falciforme.  

As principais descobertas relacionadas à fisiopatologia desta doença estão 

enumeradas abaixo por ordem cronológica: 39 

1924: Associação da hemólise da hemácia em foice às manifestações de 

anemia, icterícia e colelitíase. 

1924: Associação da vasoclusão à isquemia e dano tecidual1948: 

Mobilidade eletroforética da HbS 

1948: Identificação do valor benéfico das altas concentrações da Hb fetal 

1951: Caracterização da polimerização da desoxi-hemoglobina S 
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1955: Identificação da hidroxicarbamida como modificador de gravidade da 

doença 

1980: Benefício do uso profilático da penicilina em pacientes jovens com AF 

na redução da mortalidade 

1984: Transplante de medula óssea em criança com Anemia Falciforme e 

leucemia e identificação do potencial de cura deste procedimento 

1998: Redução da incidência de acidente vascular encefálico em crianças 

com Doppler transcraniano alterado quando submetidas a transfusões sanguíneas 

regulares. 

3.2 A Hemoglobina normal  

 

 A Hemoglobina é a maior molécula em adultos, uma proteína com peso 

molecular de 64.500 dáltons que se constitui no principal componente do eritrócito. 

Cada hemácia contém em seu interior aproximadamente 280 milhões de moléculas 

de hemoglobina. É solúvel na água e formada pela união de uma proteína incolor: a 

globina, que por sua vez é constituída de dois pares de cadeias de aminoácidos, alfa 

(α) e não alfa (beta-β, delta-δ, gama- γ e épsilon-ε) e de um composto prostético 

heme, corado, que possui quatro grupos. Estes grupos são formados pela 

protoporfirina IX e uma molécula de ferro, que detém a propriedade de receber, ligar 

e/ou liberar o oxigênio nos tecidos. 40, 41 Figura 3  

 

Figura 3. Estrutura da Hemoglobina normal 

Fonte: GARNIER et al, 2002. 41 
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As cadeias alfa são constituídas por 141 aminoácidos e as cadeias não alfa, 

146. As combinações entre estas cadeias dão origem às diferentes hemoglobinas 

que se substituem durante o desenvolvimento do período embrionário (intrauterino) 

até a fase adulta. 42 Figura 4 

 

 

Figura 4. Representação dos diferentes tipos de hemoglobina de acordo com seu período de 

produção e composição da cadeia globínica 

Adaptado de GALIZA NETO 2003 40 

 

A Hb A é constituída por duas cadeias alfa e duas cadeias beta globina (α 2 β 2), a 

Hb A2 α2 § 2 e a Hb F α 2 y 2, codificadas por diferentes genes. A hemoglobina A está 

presente nos eritrócitos após os seis meses iniciais de vida e permanece por toda a 

fase adulta. É a hemoglobina predominante.  

 

 

3.3 Métodos de análise da hemoglobina 

 

As características químicas diferentes das hemoglobinas permitem que 

possam ser identificadas através da técnica de eletroforese em acetato de celulose 

ou agarose, utilizando-se pH alcalino (8 a 9).  Esta técnica permite a identificação de 

hemoglobina normal e variantes através da migração sob a ação de um campo 

elétrico Figura 5. 
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As hemoglobinas D e S apresentam o mesmo perfil de migração. Para 

diferenciá-las, a eletroforese de Hb em meio ácido (6,0) está indicada. Nesta 

situação a HbD se separa da HbS e migra junto com a Hb A confirmando a 

heterozigose SD. A cromatografia líquida de alta resolução HPLC permite também 

esta diferenciação. Este método é ainda utilizado para a quantificação da HbF. Na 

corrida eletroforética em meio alcalino a hemoglobina fetal localiza-se logo abaixo da 

HbA1, tomando aspecto difuso, o que dificulta a quantificação. 

A distribuição proporcional das diferentes hemoglobinas nas hemácias do 

indivíduo, a partir de seis meses de vida ficam assim definidas: HbA = 96%-98%; 

HbA2 = 2,5%-3%; e HbF = 0%-1%. 43  

 

 

Figura 5. Eletroforese da hemoglobina 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Manual de Condutas Básicas Na Doença Falciforme 44  

 

 

3.4 A Hemoglobina S 

 

A hemoglobina S surgiu há cerca de 50 a 100 mil anos, entre os períodos 

paleolítico e mesolítico. 40 O fato que motivou a mutação do gene da hemoglobina 

normal (HbA) para o gene da hemoglobina S (HbS) ainda permanece desconhecido, 

porém a proteção que conferiu para os portadores AS, em relação à Malária, 

provavelmente contribuiu para sua perpetuação. 

A mutação que deu origem a HbS ocorreu em quatro regiões distintas da 

África, (Camarão, Bantu, Senegal e Benin, na República Africana Central) mas 

também é encontrado em Ibadan, Algeria, Sicília, Turquia, Grécia, Iêmen, e 



25 
 

sudoeste da Arábia Saudita. 45 O tráfego de escravos durante os séculos XVII e 

XVIII, provenientes, sobretudo da África Ocidental, permitiu a disseminação do gene 

falciforme nos Estados Unidos (8% da população negra) e na América Latina, 

sobretudo Brasil, Cuba, Porto Rico e Panamá.  

A substituição pontual da base nitrogenada adenina por timina (GAG → 

GTG), no sexto códon do éxon 1 no DNA do cromossomo 11, codifica a troca do 

ácido glutâmico (carga elétrica negativa) pela valina (carga neutra) na posição 6 da 

sequência de aminoácidos da cadeia beta globina, determinando uma hemoglobina 

patológica 40 a hemoglobina S (derivada da palavra inglesa sickle, que em português 

traduz-se como foice). A hemoglobina mutante possui propriedades físico-químicas 

bastante diferentes da hemoglobina normal, devido à perda de duas cargas elétricas 

após substituição do ácido glutâmico pela valina.  

  

3.5 O Fenômeno da Polimerização da HbS 

 

 Os esforços para elucidar a fisiopatologia da doença falciforme na década 

de 1980 culminou com uma descrição detalhada da cinética de gelificação,   

No estado de oxihemoglobina, a HbS é normal, mas no estado desoxigenado, 

a molécula de HbS torna-se esticada e as globinas beta S ficam mais próximas. 

Essa mudança de conformação favorece o contato entre as regiões da 

desoxihemoglobina envolvendo a valina e receptores fenilalanina (®-85) e leucina 

(®-88). 46 Por meio da união de vários tetrâmeros de HbS formam um número 

considerável de moléculas agregadas que geram longos polímeros, alterando a 

morfologia do eritrócito para a forma de foice.  

O fenômeno da falcização não é instantâneo, mas ocorre após um retardo, 

com um núcleo inicial, seguido de extensão rápida, de forma que se a hemoglobina 

voltar a se oxigenar, a falcização não ocorre. Se o tempo de trânsito a partir da 

extremidade venosa do leito capilar para o lado arterial for mais curto do que o 

tempo de atraso de gelificação, a polimerização e a oclusão vascular pode ser 

evitada.  Para que as moléculas de HbS se agreguem é necessário que, além de 

desoxigenadas, estejam em elevada concentração, normalmente acima de 30%, o 

que facilita sua associação. A circulação mais lenta em alguns órgãos, sobretudo no 

baço, facilita a falcização, provocando repetidos enfartos que levam à fibrose e 
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destruição do órgão na maioria dos pacientes (auto-esplenectomia). 47 A falcização 

determina um conjunto de alterações moleculares na hemácia que serão 

responsáveis pelos fenômenos clínicos relacionados à presença da HbS em estado 

de homozigose. Tabela 1 

A polimerização impede o uso do oxigênio pela Hb. O oxigênio livre forma bi 

radicais estáveis (O2) que são ativados através da incorporação de elétrons a sua 

estrutura, formando espécies ativadas de oxigênio, os radicais superóxido (H2O2).  

Estes radicais destroem ácidos graxos da membrana do eritrócito provocando lesões 

e oxidam a HbS, transformando-a em metemoglobina (metaHbS). Aglomerados de 

metaHbS formam os Corpúsculos de Heinz que, ao se precipitarem ao longo da 

membrana, alteram a disposição da proteína banda três e expõem a fosfatidilserina. 

A fosfatidilserina (PS) é uma molécula de adesão presente em maior quantidade na 

parte interna da membrana celular dos eritrócitos normais, mas em uma parcela dos 

eritrócitos falciformes essa proporção se inverte. Estudos já comprovaram que 

eritrócitos com maior exposição dessa molécula possuem potencial de adesão 

celular três vezes maiores que eritrócitos normais. 47 Alguns trabalhos 

correlacionaram exposição de PS nos eritrócitos à geração de trombina, substância 

necessária para formação de coágulos de fibrina, confirmando a importância da 

exposição da PS como um dos principais determinantes de aderência celular e da 

ativação da cascata da coagulação na crise vaso-oclusiva 48.  A ativação excessiva 

do canal de transporte dos íons potássio e cloro (K+Cl-) e o aumento da 

concentração dos íons cálcio (Ca++) através da ativação dos canais de Gordon (4) 

levam a perdas de íons potássio (K+) e de água, desidratação celular, adensamento 

e aumento da CHCM da hemácia. O incremento da concentração de HbS 

intracelular, resulta no aumento da viscosidade no citosol, polimerização da HbS e 

rigidez da membrana. Estes fatores, associados a uma maior adesão do eritrócito 

falcizado ao endotélio favorecem a formação de trombos na micro e na 

macrocirculação. 49 Este é o mecanismo das crises vasoclusivas, manifestações 

agudas, dolorosas, mais frequentes na AF. 50   
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Tabela 1 – Principais alterações moleculares das hemácias em consequência do fenômeno 

de falcização 

 

Tabela 1. Zago et al – 2007 47 

 

3.6 Ativação Endotelial e Inflamação 

 

  Durante muitos anos a base da fisiopatologia da AF foi atribuída à 

polimerização da desoxihemoglobina S, com formações de cristais que obstruem 

vasos da microcirculação, produzindo isquemia e lesão de isquemia-reperfusão. 

Posteriormente características específicas do eritrócito falciforme, como expressão 

de maior número de moléculas de adesão demonstraram que a adesão participa 

ativamente da obstrução e desencadeamento de fenômenos inflamatórios. 47    

Existem evidências de que o endotélio vascular está anormalmente ativado 

na AF através da dosagem de partículas endoteliais no soro de pacientes com AF. 

As células endoteliais ativadas expressam moléculas como VCAM-1 (vascular-cell 

adhesion molecule 1) e ICAM- 1 (intercellular adhesion molecule 1). 51 Neutrófilos 

ativados expressam moléculas de adesão leucócito-endotélio (L-selectinas) e 

leucócito-plaquetas (P-selectinas), que além de favorecer a adesão ao endotélio, 

recrutam plaquetas e neutrófilos para o sítio de inflamação e produzem H2O2 

agressor do endotélio vascular. 28 A P-selectina também aumenta a afinidade de 
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 outros receptores ao fator de Von Willebrand e ao fibrinogênio favorecedores de um 

estado procoagulante celular endotelial.  

 O endotélio lesado expõe fator tecidual, que desencadeia a cascata da 

coagulação e libera multímeros de Von Willebrand, num complexo processo de 

retroalimentação de polimerização da HbS, ativação da coagulação, fenômenos 

inflamatórios, e alteração do tônus vascular.  

Além de produzir NO, as células endoteliais liberam endotelina-1, um 

peptídeo pró-inflamatório e potente vasoconstritor de grandes e pequenas artérias e 

veias. Durante quadros inflamatórios agudos, como síndrome da angústia 

respiratória do adulto (SARA), coagulação intravascular disseminada e sepse, os 

níveis plasmáticos de endotelina-1 estão elevados, assim como nos pacientes com 

doença falciforme. Esse peptídeo aumenta as concentrações de VCAM-1 e ICAM-1 

solúveis e também estimula monócitos a secretarem citocinas inflamatórias, como 

IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, GC-SF e substâncias que aumentam a produção de 

superóxidos pelos neutrófilos.  

Pesquisas realizadas por vários autores têm demonstrado elevação de 

produtos diretos das células endoteliais que sofrem mudanças quando o endotélio 

está ativado, tais como medidas da biologia do NO, citocinas inflamatórias, 

moléculas de adesão, reguladores de trombose, assim como marcadores de dano 

ou reparo endotelial. Muitos desses marcadores circulantes são de medição difícil e 

de alto custo e são habitualmente apenas utilizados em ambiente de pesquisa 

clínica. 52   

  A figura 6 representa os mecanismos envolvidos na oclusão vascular a partir 

da polimerização da desoxihemoglobina e ativação endotelial 
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Figura 6 Fisiopatologia da vasoclusão 

 

3.7 Disfunção Endotelial 

 

A hemácia normal vive em torno de 120 dias. A hemácia falciforme vive 10 a 

20 dias, sendo retirada da circulação através de hemólise intra e extravascular. Uma 

consequência da anemia hemolítica é a desregulação da homeostase do óxido 

nítrico (NO). Entre os mediadores do endotélio, o NO tem um papel central no 

controle do tônus vascular. 53 Além do efeito vasoconstrictor a depleção de NO 

estimula a ativação de plaquetas, expressão das moléculas de adesão, formação de 

trombina, proliferação da íntima do endotélio, culminando em estenose e obstrução, 

base da vasculopatia crônica. 54 55 A taxa de hemólise tem sido uma medida crítica 

de gravidade da Doença Falciforme e pode ser a causa de algumas das 
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complicações observadas nesta enfermidade. 13 A hemólise crônica intravascular 

das hemácias falciformes libera hemoglobina livre e arginase.  A arginase utiliza o 

substrato arginina, para a produção de ornitina, poliaminas e prolina, que promovem 

a proliferação de músculo liso e a síntese de colágeno, resultando em estenose 

vascular.  A arginina é o precursor normal da produção de NO que em presença da 

NO endotelial sintetase é convertida em citrulina e a seguir em NO. A hemoglobina 

livre consome NO, produzindo metemoglobina e nitratos inativos.  A depleção do 

substrato arginina e o sequestro de NO causam redução local desta substância e 

vasoconstrição. O fenômeno de vasoconstrição retarda o fluxo sanguíneo e 

retroalimenta a polimerização das hemácias falciformes. 

A superprodução de espécies reativas de oxigênio (ROS) como o superóxido, 

por via enzimática (xantina oxidase, NADPH oxidase, eNOS desacoplado) e não 

enzimática promove estresse oxidativo intravascular que pode perturbar a 

homeostase do NO. 56  

A disfunção endotelial, caracterizada pela redução da biodisponibilidade do 

NO endotelial, é uma característica mecanicista central da doença arterial 

coronariana e seus fatores de risco, incluindo diabetes, hipertensão, tabagismo e 

obesidade. 57 Este mecanismo tem sido pesquisado nas ultimas décadas na Doença 

Falciforme e relacionado a um subfenótipo hemolítico, que se caracteriza por maior 

ocorrência de AVE, STA, priapismo e úlceras em pernas. Gladwin observou 

correlação de aumento de taxas de hemólise em adultos com AF, hipertensão 

pulmonar e maior mortalidade. 12 Figura 7 

 

Figura 7. Representação do mecanismo de disfunção endotelial e vasoclusão e subfenótipos 

hemolítico e vasoclusivo 

Fonte: Gladwin e Vichinsky 2008. 58  
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3.8 Manifestações Clínicas 

 
A mutação que determina a HbS é de ponto único, mas o gene falciforme 

apresenta natureza pleiotrópica com múltiplas expressões fenotípicas associadas a 

interações genéticas complexas e modificadoras que não são bem compreendidos. 

59 60 As complicações desta doença são numerosas e afetam todos os órgãos e / ou 

tecidos no corpo. Podem ser divididas em três tipos principais: (1) síndromes de dor 

e questões relacionadas; (2) anemia e exacerbações (3) danos em órgãos ou 

tecidos.   

 

3.8.1 Anemia 

 

A maioria dos pacientes com AF têm algum grau de anemia, com tendência a 

ser mais grave em indivíduos com hemoglobina SS e S β 0 talassemia. Algumas 

complicações como o sequestro esplênico, crise aplástica e crise hiper-hemolítica, 

podem levar à exacerbação aguda da anemia. 

 

3.8.2 Sequestro esplênico 

 

Sequestro esplênico agudo resulta do aprisionamento de células vermelhas 

nos seios esplênicos, levando ao aumento repentino do baço, que pode chegar a 

enormes proporções, hipovolemia e queda abrupta da hemoglobina, associada à 

reticulocitose. Estes episódios são geralmente associados a infecções virais ou 

bacterianas. Os pacientes apresentam palidez, taquicardia, taquipnéia, fraqueza, 

dor, distensão abdominal, e choque.  Trombocitopenia ligeira também pode ocorrer. 

Deve ser tratado com urgência devido ao seu potencial risco de vida.  O estudo 

cooperativo da doença das células falciformes (CSSCD) define sequestro esplénico 

agudo como diminuição da hemoglobina em pelo menos 20% da Hb basal, 

associado ao aumento do tamanho do baço palpável de, pelo menos, dois 

centímetros da linha de base 61.  A maioria dos casos de sequestro esplênico agudo 

ocorrem entre 3 meses a 5 anos de idade, mas tem sido relatado em lactentes 

jovens como cinco semanas 62. A taxa de recorrência de um episódio agudo de risco 
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de vida de sequestro esplênico é alta, ocorrendo em cerca de 50% das pessoas que 

sobrevivem ao primeiro episódio. 63 Para eliminar a recorrência, alguns 

pesquisadores têm recomendado esplenectomia eletiva após primeiro episódio 64, 

enquanto outros, citando preocupações com a sepses pós-esplenectomia, sugerem 

esplenectomia após dois episódios de sequestro. 65    

 

3.8.3 Episódios Dolorosos 

 

A Síndrome dolorosa na AF pode se manifestar de forma aguda ou crônica. 

No quadro agudo, a dor está associada à isquemia tecidual aguda causada por 

vaso-oclusão. A topografia mais frequentemente relatada abrange membros 

inferiores e superiores.  É a principal causa de admissão hospitalar em adultos e 

crianças, sendo mais frequente entre adolescentes e adultos jovens. A forma de 

apresentação mais frequente no lactente entre 6 meses a 2 anos de idade é a 

dactilite (síndrome mão-pé). 61 

   A dor é a principal manifestação na perspectiva do paciente. 39 

 

3.8.4 Síndrome Torácica Aguda 

 

Síndrome Torácica aguda é a segunda causa de admissão hospitalar a partir 

de 2 anos de idade, a principal causa de hospitalização em UTI e a causa mais 

comum de morte entre os pacientes com anemia falciforme. 61 66 É uma forma aguda 

de lesão pulmonar que apresenta gravidade variável, sendo que 13% dos pacientes 

necessitam de ventilação mecânica e 3 % morrem. 67 As manifestações clínicas da 

síndrome torácica aguda (STA) incluem dor no peito, taquipnéia, febre, hipóxia, 

dispneia, tosse, leucocitose, redução do nível de Hb, e novos infiltrados na 

radiografia de tórax. 68 69 Nem todos estes sinais e sintomas ocorrem em todos os 

casos de STA, com exceção dos novos infiltrados pulmonares, que são 

considerados a condição sine qua non para o diagnóstico. A presença de novos 

infiltrados com alguns dos outros sinais e sintomas é normalmente suficiente para 

fazer o diagnóstico.  Se uma radiografia anterior não estiver disponível, o infiltrado 

em questão é considerado como novo. Esta descrição demonstra que existem 
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lacunas em fazer um diagnóstico preciso.  Não existe um acordo sobre o número e 

natureza dos sinais e sintomas de acompanhamento para fazer o diagnóstico. Além 

disso, um paciente ocasional pode ter todos os sinais e sintomas acima 

mencionados sem novo infiltrado na radiografia do tórax gerando assim um dilema 

para o diagnóstico.  A STA, como outras síndromes, é um espectro de 

manifestações clínicas que variam de leve a muito grave. 69  

A incidência de STA é cerca de três vezes mais comum em crianças do que 

em adultos, sendo mais grave em adultos 70 Em ordem decrescente a incidência 

predomina em HbSS, Sβotalassemia, HbSC e Sβ+talassemia. A incidência da STA 

diminui na presença de alto nível de Hb F e anemia grave é diretamente 

proporcional à contagem de glóbulos brancos no estado estacionário. 71 

As causas de STA incluem pneumonia, embolia gordurosa da medula óssea, 

infarto pulmonar e infarto em costelas, esterno, levando a hipoventilação pulmonar e 

atelectasias, mas em 50% dos casos a etiologia não tem etiologia identificável. 70 

Etiologias infecciosas incluem Clamídia, micoplasma, vírus sincicial respiratório, S. 

aureus, S. pneumoniae, Mycoplasma hominis, parvovírus e rinovírus em ordem 

decrescente de frequência. 72 

STA está intimamente associada com crises de dor aguda, especialmente 

em adultos. Cerca de 50% dos episódios de STA ocorrem após a internação para 

crises dolorosas agudas. 67 

3.8.5 Complicações Neurológicas 

 

AF é a principal causa de Acidente Vascular Encefálico (AVE) em crianças. 

Frequentemente está associado à vasculopatia afetando a carótida distal interna e 

artérias cerebrais médias. O mecanismo do AVE permanece incerto, mas alguns 

fatores contribuem para a vasculopatia como anemia, leucocitose, hipoxemia, 

alteração na reologia da hemácia, produzindo dano endotelial, deficiência funcional 

de óxido nítrico associado à hemólise 29, 73 e regulação prejudicada do fluxo 

sanguíneo causando hiperemia. 74 75 Estima-se que 11% dos pacientes com doença 

falciforme terão um acidente vascular cerebral até a idade de 20 anos. 76 A 

vasculopatia pode ser detectada em um estágio inicial através do Doppler 

transcraniano. 
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Infarto cerebral silencioso é a principal causa de injúrias neurológicas em 

crianças com anemia falciforme, com um risco acumulado de 37% na idade de 14 

anos. 77 Crianças com anemia falciforme e infarto cerebral silencioso tem um 

aumento de risco para outros problemas neurológicos, incluindo derrame 78 e 

redução da função cognitiva79 O estudo STOP demonstrou previamente que a 

transfusão regular de sangue pode diminuir o risco de derrame em crianças com 

anemia falciforme e achados ultrassonográficos anormais no Doppler 

transcranianos. 80 Baseado nestes achados, a Associação Americana de 

Cardiologia/ Associação Americana de Derrame recomendam transfusão para estes 

pacientes 81 com objetivo de manter a Hb > 9 g/dl e HbS < 30%. 

 

3.8.6 Hipertensão pulmonar 

 

A hipertensão pulmonar tem sido cada vez mais reconhecida como uma 

complicação da AF em adolescentes e adultos. 

Em três estudos prospectivos realizados em adultos 12, 82, 83 em que foi 

utilizada a ecocardiografia para medir a velocidade de regurgitação tricúspide, 20% 

dos participantes apresentaram elevação leve da pressão arterial pulmonar 

estimada, definida por uma pressão sistólica da artéria pulmonar maior que 35 mm 

Hg (o limite superior do normal é de 32 mm Hg) e 9% apresentaram moderada a 

grave hipertensão pulmonar (> 45 mm Hg).  Os valores da pressão pulmonar foram 

inferiores aos observados em pacientes como Hipertensão Pulmonar Idiopática ou 

hereditária, porém o risco de morte associado à hipertensão pulmonar leve 

permaneceu elevado. Bachir et al. na França. 84  

 realizaram estudo prospectivo com 403 adultos com AF e encontraram taxa 

de 72% falso-positivo de hipertensão pulmonar após cateterização cardíaca, 

concluindo uma superestimação de hipertensão pulmonar pelo método 

ecocardiográfico, mas a ocorrência de hipertensão pulmonar continuou elevada em 

comparação a outras doenças associadas ao seu desenvolvimento e, todas as 

mortes ocorreram nos pacientes com hipertensão pulmonar. 

Fatores de risco, como hipoxemia, apneia do sono, doença tromboembólica 

pulmonar, doença pulmonar restritiva, disfunção diastólica e disfunção sistólica 
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ventricular esquerda, anemia grave e sobrecarga de ferro precisam ser identificados 

e tratados. 

As opções de tratamento incluem hidroxicarbamida (HDX), com transfusões 

de sangue regulares, se não apresentar resposta a HDX isoladamente. 58   

 

3.8.7 Priapismo 

 

O priapismo é uma ereção dolorosa indesejada e persistente, que pode 

durar de horas a dias. Ela é diagnosticada baseada em auto-relato do 

paciente. Durante o exame físico o pênis poderá estar totalmente ereto e haver 

queixa de dor no pênis e / ou escroto. Não existem estudos controlados sobre esta 

complicação da AF. A maioria dos relatos na literatura são relatos de casos ou 

estudos observacionais. 85 Os mecanismos fisiopatológicos não são bem 

compreendidos e parecem pertencer a uma combinação de hipóxia e fluxo de 

sangue venoso peniano prejudicado. 86 Cerca de 75% de priapismo ocorrem entre 

meia-noite e seis horas e após a relação sexual. 87   

Acidose resultante da desidratação e hipoventilação durante o sono podem 

ser fatores desencadeantes. O priapismo afeta 35% dos meninos e homens. 

 Trombocitose, baixo nível de Hb F, e gravidade da hemólise são relatados 

como fatores de risco de priapismo. 88  Estudos recentes têm ligado a gravidade da 

hemólise a priapismo, úlceras de perna, e hipertensão pulmonar. 13  Estas 

associações, no entanto, foram contestadas por outros pesquisadores. 89  

O priapismo em homens adultos com AF parece ser um marcador de doença 

grave e identifica os pacientes que estão em risco para outros sinais de falência de 

órgãos relacionados com a síndrome de células falciformes. 88   

 

3.9 A Hidroxicarbamida 

 

 
A Hidroxicarbamida (HDX) é uma droga citotóxica que aumenta a 

concentração da HbF o que é benéfico em pacientes com AF. Outras drogas têm 

efeito semelhante, mas a HDX foi escolhida por sua eficácia oral e baixa toxicidade. 

Outros efeitos posteriormente foram observados como o aumento de hemoglobina, 
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diminuição da concentração de plaquetas e da contagem de células brancas, 

alteração da expressão de moléculas de adesão 90 e da produção do óxido nítrico. 91 

Em um ensaio clínico randomizado a HDX diminuiu a frequência de episódios 

dolorosos, de síndrome torácica aguda, necessidade de transfusão sanguínea, e de 

internamento hospitalar em pacientes com anemia falciforme. 92  

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Falciforme 93 

determina que crianças maiores de três anos possam ser incluídas no protocolo. A 

figura 8 representa o mecanismo de ação da hidroxiuréia. 

 

 

Figura 8: Mecanismo de ação da Hidroxiuréia 

Fonte: STEINBERG 1999 94 

 

3.10  Avaliação da Função Endotelial através da VMF 

 

A alteração da função endotelial precede o desenvolvimento das alterações 

ateroscleróticas morfológicas e pode também contribuir para o desenvolvimento da 

lesão e das complicações clínicas finais. 95 A observação do papel central do 

endotélio no processo da doença aterosclerótica levou ao desenvolvimento de 

métodos com o objetivo de testar os diferentes aspectos da sua função, que incluem 

medidas tanto da injúria quanto do reparo endotelial. Isso providenciou não apenas 

novas descobertas sobre a fisiopatologia, mas também uma oportunidade clínica de 
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detecção precoce da doença. Seu estudo possibilitou também quantificar o risco, 

julgar respostas às intervenções designadas para prevenir a progressão da doença 

em estágios precoces e reduzir os eventos adversos tardios nos pacientes. 96   

A função endotelial pode ser avaliada através de diferentes abordagens: (1) 

aferição de determinadas características mecânicas do vaso e da parede vascular 

(por exemplo, a espessura das camadas íntima e média, complacência, 

distensibilidade e índices de remodelação); (2) determinação de marcadores 

endoteliais solúveis como fator de Von Willebrand, ativador de plasminogênio, 

inibidor de moléculas de adesão, complexos trombomodulina e N-óxidos; (3) 

avaliação da regulação do tônus vascular endotélio-dependente. 97 98 
 

Em 1992, foi descrito um teste não invasivo utilizando ultrassom para acessar 

a função vascular de uma artéria de condutância na circulação sistêmica. 21  Nesse 

método, o diâmetro da artéria braquial é medido antes e depois de um aumento do 

shear stress, que é induzido por hiperemia reativa (FMD). Quando um cuff de 

esfigmomanômetro colocado no antebraço é insuflado e liberado 4 a 5 minutos após, 

a VMF ocorre predominantemente como um resultado da liberação endotelial de 

NO33. 97 Figura 9 

 

Figura 9. Gênese da Vasodilatação mediada por fluxo. 

Shear-stress (tensão de cisalhamento), eNOS (óxido nítrico sintetase endotelial), PG2 (prostaciclina), 

EDHF (fator hiperpolarizante derivado do endotélio), Kc (canais de potássio e cálcio ativados), FMD 

(dilatação mediada por fluxo). FONTE; An L. Moens 2005. 16 
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Este método pode ser realizado avaliando a resposta vasodilatadora 

endotélio-dependente nas artérias radial, axilar e femoral. Diâmetros inferiores a 2,5 

mm não são recomendados por serem difíceis de medir. Alguns fatores podem 

interferir na função endotelial como idade (VMF diminui com a idade), sexo, 

Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes, Tabagismo, Hipercolesterolemia, 

obesidade, baixo peso ao nascimento, Hiper-homocisteinemia, doença 

cardiovascular, aumento de catecolaminas (stress), estrógeno, ingestão de açúcar e 

gordura. A VMF também sofre variação diurna e por isso recomenda-se que os 

exames sejam realizados entre 7:00 e 10:00h da manhã. Importante, que os testes 

sejam realizados por um único examinador para garantir uma elevada 

reprodutibilidade.16 

Em pessoas saudáveis, a VMF é de 7 a 10% de 99, 100, 101 diâmetro da linha 

de base, mas em pacientes com doença cardiovascular a VMF é deficiente ou 

ausente, com valores de 0 a 5%. 16 Em crianças e adolescentes não existem valores 

estabelecidos. Järvisalo et al através de estudo com amostra de 105 crianças 

saudáveis com média de idade 10 anos (variação de 9 a 16 anos), sugere utilizar 

como limite inferior da normalidade valores da VMF abaixo do percentil 10 102 

Andrade et al estudando valores normais da VMF em adolescentes normotensos 

sem fatores de risco para HAS também utiliza o critério do percentil 10 como limite 

inferior da VMF. 103  
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 
Estudo do tipo seccional, analítico com grupo de comparação 

  

4.2 Período do Estudo 

 

O estudo ocorreu entre março de 2013 e junho de 2015. A coleta de dados foi 

realizada de 1º de junho de 2014 a 31 de março de 2015. 

 

4.3 População Alvo 

 

Crianças e adolescentes com anemia falciforme para o grupo doente e crianças e 

adolescentes saudáveis para o grupo de comparação. 

 

4.4  População Acessível 

 

Crianças e adolescentes de 6 a 18 anos de idade, com diagnóstico de 

Hemoglobinopatia SS, matriculadas e acompanhadas no Ambulatório de 

Hematologia do Ambulatório Magalhães Neto – Complexo Hospital Universitário 

Professor Edgard Santos (HUPES) da Faculdade de Medicina da Bahia - UFBA e na 

Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (HEMOBA), centros de 

referência no atendimento e tratamento de doenças hematológicas. 

Crianças e adolescentes da mesma faixa etária, sem doença falciforme e sem outras 

doenças agudas ou crônicas, matriculadas no ambulatório docente-assistencial de 

pediatria geral do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) / Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública (EBMS) e no ambulatório de Hebiatra do Ambulatório 

Magalhães Neto – Complexo HUPES da Faculdade de Medicina da Bahia - UFBA. 

A faixa etária do estudo foi selecionada por razões técnicas para a realização 

do teste de disfunção endotelial. 
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4.5  Amostra 

 

4.5.1 Técnica de Amostragem 

 

           Foi obtida amostra de conveniência de crianças e adolescentes nos 

ambulatórios de acompanhamento e que preenchiam os critérios de elegibilidade. 

 

4.5.2  Cálculo do tamanho amostral 

 

 O tamanho da amostra foi calculado baseado no desvio padrão da média de 

dilatação da artéria braquial, obtido em trabalho publicado na literatura de 0,2, para 

detectar diferença de 0,25, 22 considerando alfa de 0,05 e poder de 90%. Total de 30 

indivíduos, 15 com HbSS e 15 sem hemoglobinopatia. Considerando dificuldades 

técnicas com a faixa etária pediátrica definiu-se 60 indivíduos, 20 em uso de 

hidroxiuréia, 20 em não uso de hidroxiuréia e 20 sem hemoglobinopatias, o cálculo 

foi executado através do programa de estatística WinPepi®. 

 

4.6 Critérios de elegibilidade 

   

4.6.1 Critérios de inclusão 

4.6.1.1 Grupo HbSS 

 Faixa etária de 6 anos a 18 anos 

  Hb SS diagnosticado por eletroforese de Hb e/ou cromatografia líquida de 

alta performance 

 Ausência de eventos agudos há um mês 

 Sem quadros infecciosos há um mês 

 Assinatura do TCLE, indicando concordância em participar do estudo; 

 

4.6.1.2 Grupo sem HbSS 

 Faixa etária de 6 a 18 anos 
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 Aparentemente saudáveis, sem diagnósticos de patologias agudas. 

 Hb AA, obtida por eletroforese de Hb e/ou cromatografia líquida de alta 

performance 

 Ausência de infecções no último mês 

 Indicador IMC/idade abaixo do escore Z +2, segundo curva da OMS 

 Ausência de doenças crônicas 

 Assinatura do TCLE, indicando concordância em participar do estudo; 

 

4.6.2 Critérios de exclusão 

4.6.2.1Grupo HbSS 

 Acidente vascular encefálico prévio 

 Transfusão sanguínea há menos de 3 meses 

 

4.6.2.2 Grupo sem HbSS 

 Quadros infecciosos agudos, durante o processo de realização de exames. 

 Doenças crônicas 

 Dislipidemia 

 

 4.7 Definições e Operacionalização das Variáveis  

 

4.7.1Variáveis Dependentes 

 

          Vasodilatação mediada por fluxo (%), descrita como contínua e Disfunção 

endotelial, descrita como dicotômica, considerando VMF abaixo do 10º percentil do 

grupo saudável conforme as referências Jarvisalo 2004 102 e Andrade 2005.103. 
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4.7.2 Variáveis Independentes 

4.7.2.1 Variáveis clínicas e sociodemográficas 

 

 Sexo (M, F), idade (a), índice de massa corpórea (Kg/m2), Saturação 

periférica de oxihemoglobina (%), Pressão arterial sistólica e diastólica (mm Hg) 

número de crises vasoclusivas (CVO) no último ano, número de atendimento em 

unidade de urgência-emergência por CVO no último ano, número de internações por 

CVO no último ano, episódios de STA no último ano, tempo de internamento por 

STA (dias), episódios de pneumonias no último ano, ocorrência de osteomielite, 

priapismo, osteonecrose, sequestro esplênico, esplenectomia, número de 

transfusões no último ano, número de transfusões até o momento do estudo, uso ou 

não de hidroxiuréia (HDX).  

4.7.2.2 Variáveis laboratoriais 

 

Hematócrito (%), hemoglobina (g/dl), volume globular médio (fL), 

concentração de hemoglobina corpuscular média (pg), leucograma (x103/L), 

plaquetas (x103/L), reticulócitos (%), Lactato desidrogenase (U/L), transaminases 

(U/L), bilirrubinas totais (mg/dl), bilirrubina indireta (mg/dl), bilirrubina direta (mg/dl), 

colesterol total (mg/dl), LDL-c (mg/dl), HDL-c (mg/dl), triglicérides (mg/dl), glicemia 

(mg/dl), proteína C reativa quantitativa de alta sensibilidade (mg/L). Foi utilizado 

como valor de corte para inflamação sistêmica e exclusão do estudo valores de PCR 

maior e igual a 10 mg/L. A velocidade de fluxo sanguíneo na artéria cerebral média 

direita e esquerda (cm/s) foi descrita como contínua e a classificação do Doppler 

transcraniano foi descrita como categórica. Utilizado critério de Adams et al que 

definiu os valores para a velocidade de fluxo sanguíneo: até 170 cm/s (normal); de 

170 a 200cm/s (condicional); e maiores que 200cm/s (crítico/anormal), com risco alto 

de desenvolver AVE em crianças de 2 a 16 anos.104  

4.7.3 Definição de eventos clínicos 

 

Crise vasoclusiva: 105 manifestação dolorosa com necessidade de analgesia. 
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Crise vasoclusiva com incapacidade física: CVO com limitação para 

atividades laborativas ou frequência à escola. 

 

Síndrome torácica aguda: 68,69, 70, 106, 107 infiltrado pulmonar novo envolvendo 

pelo menos um segmento do pulmão, afastado atelectasia, com uma ou mais das 

seguintes manifestações: dor torácica, taquipnéia, tosse, sibilância, aumento do 

trabalho respiratório e/ou hipoxemia (paO2 < 60 mmHg ou SpO2 abaixo de 2% do 

basal). 

 

Acidente Vascular Encefálico: 108 Alterações de consciência, déficits 

neurológicos focais, convulsões, paresias, afasia, confusão mental e cefaleia de 

grande intensidade ou duração associada a lesões de isquemia ou hemorragia na 

Ressonância magnética do crânio. 

 

Priapismo: 108 ereção dolorosa indesejada e persistente. 

 

Sequestro esplênico: 61, 108 diminuição da hemoglobina em pelo menos 20% 

da Hb basal, associado ao aumento do tamanho do baço palpável de, pelo menos, 2 

centímetros da linha de base. 

 

4.7.4 Critérios de gravidade 93, 109  

 

•Três ou mais episódios de crises de dor/ano com necessidade de atendimento 

médico hospitalar. 

• Síndrome torácica aguda: dois ou mais eventos/ano  

• Hipoxemia crônica: saturação de oxigênio persistentemente menor que 94%. 

• Comprovação de lesão crônica de órgão (priapismo, necrose óssea) 

• Concentração de Hb persistentemente menor que 7 g/dl 

•Contagem de leucócitos maior que 20 x 103µ/L na ausência de infecção 

• Duas medidas consecutivas do fluxo das artérias cerebrais média ou anterior por 

Doppler tanscraniano com velocidade entre 170 e 199 cm/s (inclui pacientes com 

história prévia de isquemia cerebral transitória)  
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• Desidrogenase láctica maior que duas vezes o valor superior de normalidade (LDH 

> 960 U/L) 

 

4.7.5 Definição de critérios de dislipidemia 110 

 

Colesterol total > 170 mg/dl 

HDL- c < 45 mg/dl 

LDL- c > 130 mg/dl 

Triglicérides > 130 mg/dl 

 

4.8 Protocolo de coleta de dados 

 

  4.8.1Avaliação clínica através de questionário estruturado 

 

Os pacientes foram alocados no momento da visita aos ambulatórios de 

acompanhamento e entraram no estudo após representante legal e paciente, 

anuírem ao consentimento livre e informado. Um questionário padrão foi utilizado 

para obtenção de dados clínicos e sociodemográficos, complementados com 

informações do prontuário. (Anexo 1) 

 

4.8.2 Exame físico 

   4.8.2.1 Peso 

 

Utilizado balança digital   

a) Remover casaco, objetos e sapatos. 

b) Calibrar o zero. 

c) Posicionar a criança ou adolescente no centro da plataforma, com os 

dois pés. 

d) Fazer a leitura em quilogramas, com aproximação de 100g, de acordo 

com a escala.  
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4.8.2.2 Altura  

 

Foi utilizado estadiômetro portátil com precisão de 0,1cm 

a) Remover sapatos e acessórios de cabelo que possam interferir na 

medida feita em centímetros. 

b) Manter posição ereta, com as mãos ao lado do corpo e joelhos e 

calcanhares juntos, tocando a base vertical. 

 

 4.8.2.3 IMC 

 

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado pela fórmula de Quetelet: 

quociente do peso pelo quadrado da altura (kg/m2). 

 

Classificação, segundo referência da OMS (2007) 111 - faixa etária de 6 a 19 

anos  

Magreza acentuada escore z < - 3 

Magreza escore z > - 3 e < - 2 

Eutrófico escore z > - 2 e < +1  

Sobrepeso escore z > +1 e < +2  

 

4.8.2.4 Medida da pressão arterial (PA) 

 

  Foi realizada após 5 minutos de repouso, na posição sentada. Foram 

utilizados manguitos nos tamanhos 12 e 14 cm de largura e 36 e 53 cm de extensão, 

a depender do comprimento e circunferência do braço. A largura do manguito 

ocupou 40% do comprimento do braço, medida no ponto médio entre o cotovelo e o 

acrômio, e o comprimento, 80 a 100% desta medida. O manômetro utilizado foi de 

coluna de mercúrio. A medida da pressão arterial foi feita com a campânula do 

estetoscópio colocada 02 cm acima da fossa cubital direita, sobre o pulso braquial, 

identificado por palpação digital, com o membro apoiado à altura do coração. A 

pressão arterial sistólica (PAS) foi medida quando do aparecimento dos sons 

cardíacos (fase I de Koroktoff) e a pressão arterial diastólica (PAD) quando do seu 
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desaparecimento (fase V); 112 o valor final da PA representou a média de três 

medidas consecutivas, medidas com intervalos de 60 segundos. 

 

 4.8.2.5 Oximetria de pulso 

 

A saturação arterial da oxihemoglobina (SpO2) diurna, em repouso, foi avaliada por 

um oxímetro de pulso (Oximed), durante dez minutos, logo após a chegada  

da criança ao serviço, estando a criança tranquila, no dia da sua inclusão no estudo. 

 

4.8.3 Avaliação da função endotelial 

 

Para avaliação da função endotelial, empregamos protocolo estabelecido 

segundo Diretrizes para a avaliação ultrassonográfica da artéria braquial. Os 

exames foram realizados no Laboratório de Pesquisa Cardiovascular - EBMSP após 

agendamento prévio, em equipamento VIVID 3 General Eletric Company - Israel, 

com transdutor multifrequencial de 7 a 12 MHz. A função vasomotora dependente do 

endotélio foi avaliada por dilatação mediada pelo fluxo com hiperemia reativa. Os 

exames foram realizados com os pacientes em jejum de 4 h, após repouso de 30 

minutos, com temperatura da sala controlada para 20 a 25°C. Para evitar variações 

circadianas todos os exames foram realizados no período matutino. Os pacientes 

foram examinados em decúbito dorsal, com o braço esquerdo posicionado 

ergonomicamente; eletrocardiograma sincronizado; verificação da frequência 

cardíaca e pressão arterial antes, durante e após o exame. A braçadeira do 

esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, exercendo a função de um torniquete 

pneumático envolvendo o braço direito acima da prega do cotovelo; a artéria 

braquial identificada em secção longitudinal e posteriormente identificados a luz, o 

centro e a interface lúmen-íntima da parede anterior e posterior do vaso; a amostra 

de Doppler posicionada em ângulo de 60°; adequação de controles da escala de 

cinza, profundidade, filtro e escala do Doppler. O aumento do fluxo foi induzido pela 

insuflação do torniquete ao redor do braço até 250 mmHg, por quatro minutos, com 

monitorização contínua da imagem da artéria seguida de desinsuflação do 
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torniquete, levando à hiperemia reativa; monitorização dos primeiros cinco fluxos 

(mensuração da velocidade máxima Doppler) e do diâmetro da artéria, durante 120 

segundos (para medida do diâmetro ao final de 60 segundos). Vale ressaltar que o 

exame foi muito bem tolerado pelos participantes, não havendo referência de 

qualquer desconforto que tenha necessitado da interrupção do teste.  Os exames 

foram realizados por médico com treinamento específico para realização do exame e 

com comprovada experiência na técnica. 20, 113, 114 Nas figuras abaixo estão 

apresentadas as principais etapas da avaliação da função endotelial (arquivo próprio 

figuras 10, 11, 12, 13) e 14. 

 

.  

Figura 10. Determinação do fluxo da artéria braquial no estado basal através do Doppler pulsado 
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Figura 11. Determinação do Fluxo da artéria braquial através do Doppler pulsado no período de 

hiperemia reativa 

 

Figura 12. Diâmetro da artéria braquial através de ultrassonografia de alta resolução no estado basal 
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Figura13. Diâmetro da artéria braquial através de ultrassonografia de alta resolução no período de 

hiperemia reativa 

.    

Figura 14. Dilatação mediada por fluxo (%) = (diâmetro B - diâmetro A / diâmetro A) x 100 

Fonte: Costa et al 2012.115 

 

4.8.4 Coleta de sangue 

 

Realizado por técnico habilitado e com experiência comprovada, no ADAB-

EBMSP. Cerca de 10 ml de sangue foram colhidos por punção venosa, de cada 

paciente, após jejum mínimo de 12 horas, em frascos secos para as dosagens 

bioquímicas e frasco com EDTA para realização de hemograma. Após 

centrifugação, o soro foi armazenado em freezer, a –80°C. Foram dosados: 
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Colesterol total (CT), HDL-C, TG. As dosagens do CT, HDL-C e triglicérides (TG) 

foram realizadas por métodos enzimáticos, em laboratório de referência. O LDL-C foi 

calculado pela fórmula Friedwald: LDL-c =  (CT - HDL-c) - TG/5) , com TG 

<400mg/dl. PCR quantitativa de alta sensibilidade foi mensurada pelo método de 

turbidimetria. 
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

5.1 Hipótese nula 

 

Não existe diferença entre a função endotelial de crianças e adolescentes 

com AF e indivíduos da mesma faixa etária sem hemoglobinopatia. 

Não existe diferença na função endotelial de crianças e adolescentes com AF 

em uso e não uso de HDX.  

Disfunção endotelial não apresenta correlação com manifestações clinicas e 

laboratoriais em AF. 

 

5.2 Hipóteses alternativas 

 

Crianças e adolescentes com AF apresentam comprometimento da função endotelial 

quando comparadas a indivíduos da mesma faixa etária sem hemoglobinopatia. 

Existe diferença na função endotelial entre os grupos de crianças e adolescentes em 

uso e não uso de Hidroxiuréia. 

 Disfunção endotelial associa-se a manifestações clínicas e laboratoriais em AF. 

 

5.3 Estatística Descritiva 

 

Para a análise descritiva, as variáveis quantitativas foram representadas por 

suas médias e desvios-padrão quando suas distribuições foram normais e por 

medianas e intervalos interquartis quando não normais. As variáveis categóricas 

foram representadas através de frequências simples e porcentagens. Para testar a 

hipótese de que os dados apresentavam uma distribuição normal foram aplicados os 

testes de normalidade: Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro Wilk. 

 Todas as variáveis colhidas dos pacientes foram transferidas para o banco 

de dados do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

20.0, ano 2012 e analisados pelo mesmo pacote estatístico.  
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5.4.  Análise Bivariada e Multivariada 

 

Para comparação de variáveis categóricas foi utilizado, através de análise 

bivariada o teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher quando necessário. Para 

comparação das médias foi utilizado o teste t de Student para amostras 

independentes e Mann Whitney para comparar medianas de variáveis numéricas 

com distribuição não paramétrica. Por meio da correlação de Spearman foram 

verificadas associações entre variáveis numéricas e VMF dos pacientes HbSS. Para 

comparar médias de variáveis numéricas com mais de dois grupos categorizados foi 

utilizado ANOVA com correção de Bonferroni ou Kruskal Wallis, para comparação de 

ranks, se distribuição não paramétrica. 

A análise multivariada para investigação de fatores associados à dilatação 

média foi feita através de um modelo de regressão linear, tomando dilatação como 

variável dependente. O número de pacientes, ou tamanho amostral limitante m, 

determinou o número de variáveis incluídas tomando uma postura conservadora 

(nmax = m/10). As variáveis avaliadas para o modelo foram selecionadas seguindo o 

algoritmo proposto por Hosmer e Lemeshow (2000)116 sendo estas, as variáveis que 

apresentaram correlação com p< 0,2. O modelo final foi obtido através do método 

Backward Stepwise, mostrando boa adequação se r² ajustado apresentasse p< 0,05. 

As análises foram conduzidas com o software IBM Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS ®, Chicago, IL, EUA) 20.0.  

 

5.5 Aspectos Éticos 

 

Em cumprimento às normas da resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 

2012, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), esta pesquisa foi aprovada 

pelos comitês de ética da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, parecer nº 

568.913 /2014 e CAEE – 17663913.2.0000 5544 (Anexos 8 E 12). O acesso aos 

dados de registro foi autorizado pelas diretorias do HGRS do HEMOBA e da FMB – 

UFBA (Anexos 6 e 7). 

Quanto aos riscos aos quais os pacientes foram submetidos, consta a 

exposição dos dados de registros de atendimentos. Os autores se comprometem a 

manter absoluto sigilo sobre as informações. 

 



53 
 

6. RESULTADOS 

 

 

A amostra foi constituída por 40 pacientes com HbSS e 25 crianças e 

adolescentes  saudáveis, que pertenciam ao grupo comparação, com médias de 

idade em anos  e desvio-padrão de  12,3 ± 3 (variação de 6 a 17) e  11,4 ±  3 

(variação de 6 a 18), respectivamente.  No grupo HbSS 18 pacientes faziam uso de 

hidroxiuréia. O sexo masculino predominou entre os pacientes com AF n = 24 (60%) 

versus n = 7 (28%) do grupo comparação (p<0,001). Os grupos foram diferentes em 

relação às médias e desvio padrão da hemoglobina (p<0,001), leucócitos (p<0,001), 

plaquetas (p<0,001), LDH (p<0,001), reticulócitos (p<0,001), TGO (p<0,001), 

bilirrubina total, (p<0,001), PCR quantitativa de alta sensibilidade (p = 0,001) e 

saturação de oxigênio (p<0,001). O grupo com anemia falciforme apresentou médias 

mais baixas de colesterol total 122 ± 24 mg /dl (IC95%114-129; p<0,001  ), LDL-c 69 

± 22,5 mg /dl (IC95% 62 -76; p< 0,001), , HDL-c  33 ± 7 mg /dl (IC95% 31-35; p< 

0,001) e níveis mais elevados de triglicérides 100 ± 39 mg /dl (IC95% 87-112; p= 

0,005)  . Ao compararmos a média do IMC e seu desvio-padrão entre os pacientes 

com e sem hemoglobinopatia foi encontrado 16,4 ± 2 Kg/m2 versus 18,5 ± 3,8 Kg/m2 

(p = 0,02), respectivamente e para o escore z do IMC -1 ± 0,87 versus - 0,07 ± 1,29 

(p = 0,02), conforme descrito na Tabela 2. A classificação do IMC demonstrou que 

86% (n = 33) dos indivíduos HbSS e 64% (n =16) dos indivíduos saudáveis eram 

eutróficos. A proporção de magreza foi maior no grupo HbSS ,12,8% (n = 5) vs 8% 

(n = 2 ) do grupo sem hemoglobinopatia. Magreza acentuada só foi observado em 1 

individuo da amostra e o mesmo pertencia ao grupo HbSS. Sobrepeso só ocorreu no 

grupo de comparação 28% (n=7). Houve predomínio de não brancos em ambos os 

grupos, sendo 96% dos indivíduos do grupo comparação  e 100% do grupo HbSS.  
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  Tabela 2. Características sociodemográficas e clínicas dos grupos HbSS e grupo comparação em 

Salvador-BA, entre junho de 2014 a março 2015. 

Características 

 

Grupo Hb SS 

   Média ± DP 

     n =40 

Grupo sem Hb SS  

   Média ± DP 

    n= 25 

Valor de 

      p  

Idade (anos) 12,3 ± 3 11,4 ± 3 0,24 

Sexo Masc.(%) * 60 28 0,001 

SpO2 (%) 95 ± 2,9 98 ± 0,7 < 0,001 

PAS (mmHg) 98,47±10,79 93,70±10,89 0,123 

PAD (mmHg) 58,26±9,80 59,08±7,66 0,095 

IMC (Kg/m2) 16,4 ± 1,9 18,5 ±2,8 0,002 

Escore Z -1,06 ± 0,9 0,68 ± 1,3 0,002 

Hemoglobina (g/dl) 8,0 ± 0,9 13,1 ±1 <0,001 

Hematócrito (%) 24 ± 3 39,8 ± 3,4 <0,001 

VGM (fL) 90 ± 11  83 ± 5,2 0,004 

CHCM (pg) 33,4 ± 4,5 33 ± 1,3 0,080 

Leucócitos (x103/L) 12,4 ± 3,8 7,1 ± 1,7 <0,001 

Plaquetas (x103/L)  455 ± 126 283 ± 46,5 <0,001 

Reticulócitos (%) 7,4 ± 4,8 0,7 ± 0,2 <0,001 

Lactato desidrogenase (U/L) 1198 ± 567 368 ± 70 < 0,001 

TGO (U/L) 49,8 ± 22 20,6 ± 4,2 <0,001 

TGP (U/L) 23,5 ± 12 14 ± 3,6 < 0,001 

Bilirrubinas totais (mg/dl) 3,2 ± 1,9 0,59 ± 0,7 < 0,001 

Bilirrubina indireta (mg/dl) 2,7 ± 1,9 0,46 ± 0,5 < 0,001 

PCR as (mg/L)+ 

Mediana (P25 e P75) 

2,02 (0,88-3,5) 0,42(0,17-

1,63) 

0,001 

Colesterol total (mg/dl) 122 ± 24 155 ± 26 < 0,001 

LDL-c (mg/dl) 69 ± 22 92 ± 23 < 0,001 

HDL-c (mg/dl) 33 ± 7 46 ± 12 < 0,001 

Triglicérides (mg/dl) 100 ± 39 74 ± 25 0,005 

Glicemia (mg/dl) 80 ± 10 87 ± 10 0,040 

 
Nota: * X2, + Mann Whitney, Teste t de student para as demais variáveis. PAS (pressão arterial 
sistólica), PAD (pressão arterial diastólica), SpaO2 (saturação periférica de oxihemoglobina), VGM 
(volume celular médio) CHCM (concentração de hemoglobina celular médio); TGP (alanina 
aminotransferase) TGO (aspartato aminotransferase); PCR as (proteína C reativa quantitativa de alta 
sensibilidade); HDL (lipoproteína de alta densidade-colesterol), LDL (lipoproteína de baixa densidade-
colesterol). 

 

Os pacientes com anemia falciforme que não usavam hidroxiuréia foram 

semelhantes aos pacientes em uso desta medicação, considerando-se 
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características sociodemográficas, clínicas e laboratoriais, exceto para a 

desidrogenase lática (p=0,03) e aspartato aminotransferase (p=0,02), mais elevadas 

no grupo em não uso de hidroxiuréia. (Tabela 3 e 4). Variáveis relacionadas à 

evolução da doença antes da introdução da HDX como sequestro esplênico e 

manifestações agudas com maior gravidade, como crise vasoclusiva com 

necessidade de internamento e tempo de internamento por STA tenderam a ser 

mais elevadas entre os pacientes em uso de HDX. O total de transfusões 

sanguíneas tomadas até o momento do estudo foi mais elevado no grupo em uso de 

HDX (p = 0,001). O tempo de uso de hidroxiuréia foi variável.  O percentual em uso a 

menos de seis meses foi 11%, a menos de três anos 83% e a mais de três anos 

16,7%.  

 Tabela 3. Caracterização dos grupos sem hidroxiuréia (HDX) e com HDX em Salvador - BA de junho 

de 2014 a maio de 2015 

Características clínicas e Grupo sem HDX  Grupo com HDX  Valor      
de 

Sociodemográficas     (n= 22) 
 

     (n = 18) p 

Idade (a)  
Média ±DP 

12,9 ± 2,8 11,6 ± 3,1 
0,17 

Sexo Masculino (%)  63,6 61 0.87 
IMC (Kg/m2)  
Média ±DP 

16,8 ± 2 16 ± 1,3 
0,18 

Escore z do IMC  
Média ±DP 

-1,0 ± 0,8 -1,1 ± 0,9 
0,60 

Nº CVO ult.ano  
Média ±DP 

1,9 ± 1,7 2, 2 ± 1,9 0,60 

Nº CVO atend.emergência 
Média ±DP 

0,7 ± 0,4 0,7± 0,5 0,97 

Nº internamentos CVO 
Média ±DP 

0,8 ± 0,9 1,6 ± 1,7 
0,20 

CVO com limitação física n (%) 14 (63,6)  11 (61) 0,56 
Síndrome Torácica Aguda n (%) * 13 (59,1)  14 (77,8)  0,30 
Nº STA ult. Ano Media±DP 0,36±0,58 0,33±0,76 0.88 
Tempo de intern. STA (dias)  
Média ±DP 

12,7 ± 22,2 17,4 ± 23,4 0,15 

Uso de oxigênio STA n (%) 9  (40,9)  8  (44,4) 0,70 
Transfusão sanguínea STA n (%) 9  (40,9)  9  (50)  0,70 
Priapismo n (%) 3  (13,6)  1  (5,6)  0.60 
Sequestro esplênico n (%) 2  (9,1)  4  (22)  0,38 
Colelitíase n (%) 7  (31,8)  4  (22,2)  0,37  
Trasfusões sanguíneas n (%) ** 18(81,8) ) 16(88,9)  0,67 
Número transfusões no último ano 
Média ±DP 

0,6 ± 1,13 2,4 ± 5 0,33 

Nº de transfusões sanguíneas até 
momento da coleta Média(DP) 5,3 ± 6,0 14,1 ±15,6 

 
0,01 

SpO2 %  
Média ±DP 94,5 ± 3,5 95,9 ± 2,0 0,14 

Nota: Teste Exato de Fisher; teste t de student. CVO (crise vasoclusiva); STA (Síndrome 
Torácica    Aguda); * percentual de STA até inclusão no estudo. ** percentual de pacientes que 
receberam transfusão sanguínea até inclusão no estudo 
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Tabela 4. Características laboratoriais dos grupos sem hidroxiuréia (HDX) e com HDX em   
Salvador-Ba de junho de 2014 a maio de 2015 

 

Características laboratoriais 
Média ± DP 

Grupo sem HDX  
    (n=22) 

Grupo com HDX  
     (n=18) 

Valor de 
p 

    
Hb (g/dl)  7,8 ± 0,8 8,2 ± 0,95 0,17 
HbF (g/dl) 6,3 ± 4,9 8,9 ± 6,9 0,23 
Leucócitos (x 103/L) 12,7 ± 3,3 11,9 ± 4,4 0,50 
Plaquetas (x 103/L) 451,6 ± 111 467,4 ± 146 0,70 
Reticulócitos (%) 8,4 ± 5 6,1 ± 4 0,13 
LDH (U/L) 1377 ± 603 991 ± 456 0,03 
TGO (U/L) 57 ± 23 41 ± 19 0,02 
PCR as (mg/L) * + 2,0(0,87-3,51) 2,2(0,87-4,11)  0,76  

Colesterol total (mg/dl) 122,6 ± 23 122 ± 26 0,88 
LDL-c (mg/dl) 67 ± 24 69,6 ± 23 0,50 
HDL-c (mg/dl) 34,6 ± 9,4 33 ± 5,7 0,70 
Triglicérides (mg/dl) 104 ±47 99,5 ± 28,6 0,40 

                
Nota: TGP (alanina aminotransferase) TGO (aspartato aminotransferase); PCR as (proteína C reativa 
de alta sensibilidade); HDL-C (lipoproteína de alta densidade-colesterol), LDL-C (lipoproteína de  
baixa densidade colesterol  Variáveis expressas em Média ± DP; teste t de student para comparar 
médias * Mediana (p25 e p75) + teste de Mann Whitney. HbF (hemoglobina fetal)               

.  

  

A Tabela 5 abaixo discrimina a frequência das manifestações agudas em  
pacientes HbSS, chamando atenção para a alta frequência de indivíduos que já 
apresentaram crise vasoclusiva e episódios de STA.  
 
 
Tabela 5. Frequência das manifestações clinicas em 40 indivíduos com HbSS até momento da 
inclusão no estudo conforme questionário aplicado ao paciente 

Manifestações clínicas Sim Não 

 n % n % 

Crise vasoclusiva (CVO) 37 92,5 3 7,5 
Atend. Emergência 
CVO 

29 72,5 11 27,5 

Internamentos CVO 26 65 14 35 
Incap. Fisica CVO 25 62,5 15 37,5 
S. Torácica aguda 
(STA) 

27 67,5 13 32,5 

Sequestro esplênico 6 15 34 85 
Enurese 8 20 32 80 
Priapismo 4 16,6 22 83,4 
Colelitíase 11 27,5 29 72,5 

 

 

Em relação a classificação do Doppler transcraniano 80% (n=32) foram 

normais, 12,5% (n=5) foi condicional, 2,5% (n=1) foi anormal e 5% (n=2) foi 

assimétrico. 
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A média e o desvio-padrão da VMF entre os pacientes do grupo HbSS foi 

menor que no  grupo comparação, com valores de , 10,4 ± 5%, mediana 10%, IIQ 

7,7 versus 18,45 ± 9%, mediana 17%, IIQ 14,5, respectivamente (p<0,001). Gráfico 

1. 

 
Gráfico 1. Comparação entre as médias da Vasodilatação mediada por fluxo (VMF) dos grupos HbSS 

e grupo comparação 

 

 

A média e o desvio-padrão, da VMF entre os sexos masculino e feminino foi 

12,9 ± 8% versus 14 ± 7,7%  p = 0,55, respectivamente e considerando  o escore z  

de  IMC ≤  +1 e > + 1 a média ± DP da VMF foi 13 ± 7,5 versus 17 ± 9,5 p = 0,16. 

 

Ao ser comparado a média e desvio-padrão da VMF entre os grupos HBSS  

em não uso e em uso de hidroxiuréia, não foi observada diferença entre os grupos  

(10,8 ± 4%; mediana 11,0 IIQ 6,8% vs 9,9 ± 6%; mediana 8,9, IIQ 6,6%, p=0,56, 

respectivamente). Gráfico 2.  
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Gráfico 2. Comparação entre VMF (vasodilatação mediada por fluxo) e falcêmicos sem hidroxiuréia e 
com hidroxiuréia 

 

 

Quando a VMF dos indivíduos saudáveis (n=25) foi distribuída em percentis o valor 

da VMF no percentil 10 foi 8,38%; no percentil 25 11,95%; no percentil 50 16,90% e 

no percentil 75 26,4%. 

 

O 10º percentil do grupo saudável foi considerado valor de corte para disfunção 

endotelial. Comparando os grupos com e sem disfunção endotelial (DE) não houve 

diferença significativa entre as médias de variáveis clínicas e laboratoriais.  

 Tabela 6.  

 

Observou-se que 37,5% (n = 15), dos pacientes HbSS apresentaram disfunção 

endotelial e 8 % (n = 2) do grupo sem hemoglobinopatia. 

 

Observou-se que o percentual de disfunção endotelial entre os falcêmicos em uso e 

não uso de HDX foi semelhante n = 8(44,4%) vs n = 7(31,8%) p=0,517.  
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Tabela 6 – Comparação de variáveis clínicas, laboratoriais e antropométricas entre 40 pacientes com 
anemia falciforme, conforme dicotomização da VMF (percentil 10 dos indivíduos saudáveis) 
 

Variáveis 
VMF < 8,4% 

Média(DP) / N* 
(n=15) 

VMF ≥ 8,4% 
Média (DP) / N* 

(n=25) 
Valor de p 

No CVO ult. ano  2,60 (1,92) 1,64 (1,66) 0,119 

No CVO emerg ult. ano 1,93 (1,94) 1,16 (1,21) 0,305 

No intern. CVO ult. ano 1,53 (1,64) /15 0,88 (1,08) / 24 0,296 

Tempo intern. STA 13,87 (25,73) 14,55 (21,00) 0,406 

No STA ult. ano 0,53 (0,83) 0,24 (0,52) 0,305 

No transf ult. ano 1,20 (1,90) 1,60 (4,38) 0,439 

Total transf 12,64 (16,88) / 14 7,16 (7,71) / 25 0,216 

Idade priaprismo (anos) 4,13 (1,55) 3,84 (0,55) 0,720 

Idade sequestro(anos) 3,40 (1,30) 3,64 (0,99) 0,679 

Hb (g/dl) 7,95 (0,57) 8,12 (1,04) 0,619 

HbF (g/dl) 5,94 (4,42) / 13 8,56 (6,82) / 16 0,329 

Leucócitos (x 103/L) 13250 (3006) 11833 (4160) 0,100 

Plaquetas (x 103/L ) 467,9 (94,1) 453,2 (144,1) 0,679 

Reticulócitos (%) 7,22 (4,15) / 14 7,58 (5,20) / 25 0,965 

LDH (U/L) 1201,4 (481,9) / 14 1197,5 (620,3) / 25 0,654 

PCR as (mg/L) Mediana(IIQ) * 1,76 (2,24) 2,33(2,75) 0,415 

VF ACM dir (cm/s) 128,5 (41,4) 164,4 (175,7) 0,699 

VF ACM esq. (cm/s) 189,0 (227,9) 166,9 (175,3) 0,562 

Escore Z IMC/i -1,11(0,87) / 15 -1,04 (0,89) / 24 0,875 

PAS (mmHg) 96,07 (10,95) / 14 99,67 (10,60) / 21 0,414 

PAD (mmHg) 57,36 (10,46) / 14 58,90 (9,54) / 20 0,769 

 

Nota: * Mann Whitney; demais variáveis Teste t de Student. CVO crise vasoclusiva. LDH (Lactato 

desidrogenase); PCR as (proteína C reativa de alta sensibilidade); VF ACM, (velocidade de fluxo em 

artéria carótida média); PAS (pressão arterial sistólica); PAD (pressão arterial diastólica).  

 

 Quando a VMF dos 40 pacientes HbSS foi distribuída em percentis o valor da 

VMF no percentil 10 foi 4,2% (n=4) no percentil 25 foi 6,3%, no percentil 50 foi 10% e 

no percentil 75 foi 14%. Ao compararmos a VMF de pacientes HbSS tomando como 

ponto de corte o percentil 25 (6,3%), foi observada diferença significativa (p= 0,02) 

em relação ao número de internamentos por CVO no último ano e tendência a 
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número de CVO no último ano ser maior no grupo com VMF menor que 6,3%. 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Comparação de variáveis clínicas, laboratoriais e antropométricas entre 40 pacientes com 
anemia falciforme, segundo a presença de VMF maior ou menor que 6,3% (percentil 25) 
 

Variáveis 
VMF< 6,3% 

Média(DP) / N* 
(n=10) 

VMF ≥ 6,3% 
Média (DP) / N* 

(n=30) 
Valor de p 

No crises VO 2,80 (1,81) 1,73 (1,74) 0,105 

No vezes emerg ano 2,50 (2,06) 1,10 (1,18) 0,670 

No intern. por CVO ult. ano 2,20 (1,64) 0,76 (1,00) / 29 0,020 

Tempo intern. STA 18,90 (30,64) 13,50 (19,66) 0,520 

No STA ult. ano 0,70 (0,94) 0,23 (0,50) 0,160 

No transf ult. ano 1,50 (2,12) 1,43 (4,03) 0,439 

Total transf 15,89 (20,25) / 9 7,10 (7,39)/28  0,216 

Hb (g/dL) 7,88 (0,64) 8,11 (0,96) 0,482 

HbF (%) 6,10 (4,60) / 8 7,87 (6,36) / 21 0,483 

Leucócitos (x103/L) 12386 (2869) 12357 (4096) 0,984 

Plaquetas (x103/L) 496,3 (79,47) 446,2 (137,51) 0,284 

Reticulócitos (%) 8,12 (4,94) / 9 7,58 (5,20)  0,640 

LDH (U/L) 1223,60 (511) / 9 1190,4 (594,5) / 29 0,876 

PCR- as (mg/L)** + 1,46 (0,78-2,17) 2,64(0,95-3,65) 0,757 

HDL-c (mg/dl) 31,44 (6,09) 34,69 (8,42) 0,268 

VF ACM dir (cm/s) 131,9 (48,5) 157,3 (160,9) 0,630 

VF ACM esq. (cm/s) 189,0 (227,9) 166,9 (175,3) 0,508 

Escore Z IMC -1,11(0,87)  -1,04 (0,89) / 29 0,875 

SpO2 (%) 95,4 (2,71) 95,07 (3,07) 0,767 

PAS (mmHg) 94,44 (10,44) / 9 99,54 (10,71) / 26 0,225 

PAD (mmHg) 57,56 (9,61) / 9 58,52 (10,05) / 25 0,805 

N* expresso quando o número de participantes for diferente de 10 e 30, em pelo menos um dos 
grupos. ** mediana (p25 –p75); + Mann Whitney. CVO crise vasoclusiva. LDH (Lactato 
desidrogenase); PCR as (proteína C reativa de alta sensibilidade); VF ACM, (velocidade de fluxo em 
artéria carótida média); PAS (pressão arterial sistólica); PAD (pressão arterial diastólica). 

 
Comparando-se médias da VMF entre pacientes com Doppler transcraniano 

(DTC) normal n=32 (10,64%); condicional n=5 (12,05%); anormal n=1(5,04%) e 

assimétrico n=2(5,09%) não foi observado diferença significativa entre os grupos,  

 (p = 0,405).  
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As correlações entre VMF de indivíduos HbSS e variáveis clinicas e 

laboratoriais, demostrou uma associação negativa com nº de STA no ultimo ano.  

r s = - 0,343 p = 0,030 (Tabela 8 e Gráfico 3). 

  
Tabela 8 – Correlações entre VMF e variáveis clínicas e laboratoriais envolvendo 40 indivíduos com 
anemia falciforme 

Variáveis 
VMF  

rs Valor de p 

No crises VO -0,061  0,707 

No vezes emerg ano -0,184  0,257 

No intern. ult. ano -0,128  0,438 

Tempo intern. STA -0,026  0,871 

Idade do priapismo -0,276             0,085 

No STA ult. ano -0,343             0,030 

No transf ult. ano -0,54             0,739 

Total transf -0,229             0,160 

Hb (g/dL) 0,109             0,503 

HbF (%) 0,084             0,663 

Leucócitos (x103/L) -0,069             0,674 

Plaquetas (x103/L) -0,002              0,992 

Reticulócitos (%) 0,113             0,493 

LDH (U/L) -0,090             0,586 

Colesterol total (mg/dL) 0,164             0,312 

LDL-c (mg/dL) 0,034             0,837 

HDL-c (mg/dL) 0,207             0,201 

Triglicérides (mg/dL) -0,031             0,853 

PCR-as (mg/L) 0,185 0,260 

VF ACM dir (cm/s) -0,006 0,972 

VF ACM esq. (cm/s) 0,091 0,576 

Escore Z IMC/i 0,048  0,771 

rs (correlação de Spearman). CVO crise vasoclusiva. HbF (hemoglobina fetal); LDH (Lactato 
desidrogenase); PCR as (proteína C reativa de alta sensibilidade); VF ACM, (velocidade de fluxo em 
artéria carótida média); PAS (pressão arterial sistólica); PAD (pressão arterial diastólica). 
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Gráfico 3. Correlação entre VMF e nº de episódios de STA no último ano 

 

A análise de regressão linear multivariada para fatores associados à 

dilatação média, tomando dilatação como variável dependente e considerando o 

tamanho amostral limitante m 40, permitiu a inclusão de 4 variáveis. As variáveis 

incluídas foram: número de episódios de STA no último ano, número total de 

transfusões, idade em que ocorreu priapismo, HDL-c.  

O modelo final mostrou p < 0,051 ao teste ANOVA F-Test e coeficiente beta 

ajustado para número de Síndrome torácica aguda - 2,4% o que significa que para 

cada novo episódio de STA há uma diminuição da VMF em 2,4% 

Tabela 9 – Análise de regressão linear para verificar fatores independentemente 
correlacionados à vasodilatação mediada por fluxo 

Variável independente 

Coeficiente de 
regressão parcial 

padronizado 
(Beta) 

Coeficiente 
não-

padronizado 
(B) 

Erro 
padrão 

IC 95% Valor p 

Número de episódios 
de STA -0,315 -2,407 1,191 

-4,821 – 
0,006 

0,051 

(Constante) - 11,480 0,874 
9,709 – 
13,251 

p<0,001 

STA (Síndrome Torácica Aguda). 
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7. DISCUSSÃO 

 
  

 A Doença Falciforme tem sido cada vez mais compreendida como uma 

doença vascular na qual se associam fatores genéticos, ambientais e biológicos, 

ativando o endotélio e comprometendo órgãos e sistemas. Algumas manifestações 

relacionadas à agressão vascular como HP, STA, AVE, número de CVO têm sido 

associadas a maior mortalidade, maior número de internamentos e 

comprometimento da qualidade de vida. A alteração da função endotelial 

provavelmente é um dos mecanismos iniciais destas complicações. 

Poucos trabalhos foram realizados demonstrando disfunção endotelial em 

crianças e adolescentes com AF através da avaliação da VMF.  Montalembert et al 

22 comparou a VMF de 21 crianças com AF em estado estacionário de doença e 23 

controles afro-caribenhos, assintomáticas, sem antecedentes de AVE, encontrando 

média e DP (5.6 ±•0.2 vs 8.0 ±•0.2%, p=0.008) respectivamente. Hadeed et al 117 

comparou 30 crianças com AF em estado assintomático e 30 crianças saudáveis, 

média de idade 11,4 ± 2,3 vs 12,4 ± 3,5 e não encontrou diferença significativa da 

média da VMF entre estes grupos (8,2 ± 5% vs 9,3 ± 4,2% p = 0,15). Hadded 

argumenta que a sua população de estudo não apresentava doença tão grave com 

prevalência de apenas 16,6% de CVO e que provavelmente a VMF estaria mais 

baixa em pacientes mais graves.  

No nosso conhecimento estes são os únicos trabalhos publicados avaliando 

disfunção endotelial em crianças com AF através da vasodilatação mediada por 

fluxo, bem como a inexistência de trabalhos que compare a VMF (vasodilatação 

mediada por fluxo) de pacientes HbSS em uso e não uso de hidroxiuréia.  

Neste estudo a VMF foi significativamente menor em crianças e adolescentes 

com AF em estado estacionário de doença (média ± DP 10% ± 5% vs 18,45 ± 9%, p 

< 0,001) quando comparadas a grupo de indivíduos saudáveis com faixa etária 

semelhante, demonstrando assim uma menor capacidade de vasodilatação 

decorrente do comprometimento da função endotelial. Esse dado é relevante na 

medida em que demonstra que a agressão vascular na AF é muito precoce. Já está 

demonstrado que em indivíduos com AF não só fenômenos trombóticos produzidos 

por aglomerados heterocelulares de hemácias polimerizadas, leucócitos e plaquetas, 

participam das lesões vasculares, mas também a liberação de hemoglobina livre, 
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através da hemólise, levando ao aumento do consumo e diminuição da produção do 

NO, mecanismo diretamente ligado á alteração da função endotelial. 12, 13 Os dados 

deste estudo também são reforçados por pesquisas com resultados semelhantes. 

Zawar et al 23 demonstraram uma pior função endotelial, avaliada através do uso de 

Doppler da artéria braquial em pacientes adultos com AF. Belhanssen et al 24 

avaliando 16 indivíduos com AF (idade média 29 ± 1,7 anos) e 15 controles 

encontrou VMF de (1.73% ± 0.44% vs 3.97% ± 0.24%, P < 001) respectivamente. Os 

valores mais baixos da VMF nos estudos acima podem estar relacionados à faixa 

etária estudada, visto que a vasodilatação endotélio-dependente tende a diminuir 

com a idade16.  

No que se refere ao uso de hidroxiureia, cujo uso é indicado em pacientes 

mais graves, não foi observada diferença da VMF de pacientes em uso e em não 

uso de hidroxiuréia, como também não houve diferença no percentual de disfunção 

endotelial entre estes grupos. Considerando que esta droga produz benefícios na 

AF, aumentando a concentração da HbF e que outros efeitos também foram 

observados como alteração da expressão de moléculas de adesão 90 e aumento na 

produção do óxido nítrico, 91 é possível que a HDX tenha melhorado a função 

endotelial do grupo potencialmente mais grave, igualando-a ao subgrupo que não 

usava esta medicação.   

Olnes et al, 118 descreveram em 5 pacientes com elevação da pressão 

sistólica da artéria pulmonar e elevação de indicadores de hemólise, decréscimo da 

velocidade de regurgitação mitral após tratamento com HDX,  concluindo assim que 

a HDX pode reduzir a gravidade de hemólise associada à disfunção endotelial e 

hipertensão pulmonar em pacientes com AF.   

  Utilizando-se como valor de corte para disfunção endotelial o percentil 10 das 

crianças saudáveis, conforme referências de Jarvisalo et al 102 119 e Andrade et al, 103 

o valor da VMF encontrado foi 8,4%. Comparando-se médias e medianas das 

variáveis clínicas e laboratoriais de indivíduos HbSS com e sem disfunção endotelial, 

não foi encontrado diferença significativa entre os grupos. Ao ser comparado grupos 

com valor de corte de VMF no percentil 25 (n = 10 < 6,3% e n= 30 ≥ 6,3%) foi 

encontrado diferença significativa em relação a número de internamentos por CVO 

no último ano e tendência à diferença significativa em relação a número de CVO no 

ultimo ano e número de STA no ultimo ano. Isto leva à suposição de que valores de 
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VMF abaixo do percentil 25 se associam a manifestações clínicas mais graves da 

AF, sugerindo que quanto menor a VMF maior a agressão vascular.  

A VMF apresentou correlação negativa com número de STA no último ano (r s = -

0,343; p=0,030). Dois a mais episódios de STA no ano é critério para introdução de 

HDX, sendo um critério de gravidade. 93 109 É possível que este achado esteja 

relacionado ao problema das múltiplas comparações. Além disso, esta variável foi 

coletada a partir de informações obtidas do prontuário e da entrevista com o 

responsável da criança ou adolescente. Na STA, além de fenômenos vasoclusivos, 

trombóticos e inflamatórios, ocorre lesão endotelial e hemólise. 106 Observa-se 

aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e diminuição da 

biodisponibilidade do NO. 29,,106, 123 Deficiência de NO120 contribui para o estado de 

vasoconstrição do falcêmico o que aumenta a aderência de hemácias em foice ao 

endotélio, contribui para o processo vasoclusivo e piora a hipóxia na 

microvasculatura pulmonar, num processo de retroalimentação positiva o que 

permite hipotetizar que exista uma relação entre estas variáveis. Na análise 

multivariada, o número de Síndrome torácica aguda aponta como fator independente 

associado à maior agressão vascular e pode ser de certa forma quantificada, uma 

vez que cada novo episódio de STA implica em uma redução em 2,4% da 

capacidade de dilatação do vaso durante o teste de hiperemia reativa.  Embora 

modelos de estudo de corte transversal não permitam estabelecer uma relação de 

causa-efeito, os dados acima e os mecanismos implicados na fisiopatologia da STA 

permitem hipotetizar que exista uma relação de causalidade e que o endotélio 

agredido favoreça ao desenvolvimento de complicações. Vale ressaltar que STA é a 

segunda causa de internamento em maiores de 2 anos de idade, principal causa de 

internamento em UTI e principal causa de mortalidade em indivíduos com Anemia 

Falciforme. 

AF é uma doença que apesar de ser causada por mutações idênticas em um 

único gene pode ter curso clínico muito diversificado. Os fenótipos da doença da 

célula falciforme são susceptíveis de serem modulados por polimorfismos em genes 

que estão envolvidos na inflamação, interação célula-célula e biologia do óxido 

nítrico. A interação de redes de genes e fatores ambientais influenciam os muitos 

subfenótipos da anemia falciforme 121 122 através da ativação ou inibição da 

expressão de genes.  A produção de HbF, a produção de bilirrubinas, a resposta a 

hidroxiuréia, a predominância de hemólise, episódios dolorosos, AVE, STA 122 são 
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definidas por genes que interagem entre si e com fatores ambientais como estado 

nutricional, condições socioeconômicas, acesso aos serviços de saúde, vacinação, 

controle de infecções, comorbidades como Asma e outros. É possivel que este 

modelo heterogêneo justifique a ausência de associações fortes e estaticamente 

significativas entre a VMF e variáveis clínicas e laboratoriais. É possível ainda que 

por se tratar de criança, apenas as manifestações clínicas que envolvam as 

alterações vasculares se relacionem com comprometimento da função do endotélio, 

fase inicial das futuras lesões estruturais que poderão estar presentes na vida 

adulta. 
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8. LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

Este estudo, no nosso conhecimento, foi o terceiro que avaliou disfunção 

endotelial em crianças e adolescentes com AF através da vasodilatação mediada 

por fluxo, valendo ressaltar que com tamanho amostral superior aos dois trabalhos 

publicados 22 117 e com critérios de inclusão e exclusão rigorosos no que se refere às 

varáveis de confusão para função endotelial. Assim como nos estudos anteriores, a 

função endotelial foi avaliada através de uma técnica de imagem, cuja principal 

limitação, é ser dependente da habilidade do operador, entretanto trabalhos 

demonstraram que esta técnica produz resultados precisos e reprodutíveis, além de 

ser segura e acessível 119. A falta de consenso à cerca dos valores que representam 

maior agressão vascular, sobretudo em crianças e adolescentes, implica na 

determinação destes valores comparando a VMF de pacientes com indivíduos 

saudáveis. Neste estudo não foi conseguido pareamento por sexo entre os grupos, 

porém não houve diferença significativa da VMF entre os sexos masculino e 

feminino, como também não houve diferença significativa entre indivíduos com 

escore z ≤ +1 e > +1 do IMC. Embora metodologias de corte transversal não 

permitam definir prognóstico, e não tenham sido encontradas associações entre a 

VMF e manifestações clínicas e laboratoriais na AF, o fato de pacientes com VMF 

abaixo do percentil 25 apresentarem algumas manifestações de maior gravidade, 

sugere que a função endotelial possa ser um indicador de agressão vascular e 

associar-se a futuras lesões limitadoras (retinianas, neurológicas, renais, 

hipertensão pulmonar).  Nesse sentido, vale chamar atenção que estes desfechos 

poderão ser observados nesta população em estudo prospectivo e o valor preditivo 

da VMF, para risco de complicações, estabelecido. É possível ainda reavaliar a 

função endotelial destes pacientes em intervalos de tempo a ser definido em estudo 

longitudinal, observando a evolução deste indicador, na predição de desfechos 

clínicos e laboratoriais, bem como observar o impacto do tratamento da HDX sobre 

esse indicador de agressão vascular. Um estudo com maior tamanho amostral talvez 

ajude na estratificação de risco para lesão vascular a partir da resposta 

vasodilatadora dependente do endotélio tomando como desfechos AVE, hipertensão 

pulmonar, osteonecrose, alterações renais e retinianas.  
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9. CONCLUSÕES  

 

 

1) Crianças e adolescentes com anemia falciforme apresentam 

comprometimento da função endotelial com menor capacidade de 

vasodilatação que indivíduos saudáveis da mesma faixa etária.  

 

2) Disfunção endotelial é um processo precoce que ocorre em crianças e 

adolescentes HbSS em estado estacionário da doença. Valores da VMF 

abaixo do percentil 25 dos indivíduos HbSS provavelmente começam a se 

associar a manifestações clinicas e laboratoriais.   

 

3) Pacientes em uso de HDX, ainda que considerados mais graves, 

apresentaram função endotelial semelhante aos que não utilizaram esta 

medicação, o que pode sugerir melhora da agressão vascular após 

introdução da droga. 
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ANEXOS 

 

 

 ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO PADRÃO 

             

 Nº DO PRONTUÁRIO_____________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________________ 

Data de nascimento _______________ Sexo___________________________________________  

Responsável ____________________________________________________________________ 

Endereço ________________________________________________________________________ 

Telefones________________________________________________________________________ 

Nauralidade_______________________Procedência____________________________________ 

Data ____________________ Instituição ______________________________________________ 

Teste do Pezinho_______________ Eletroforese de HB___________________________________ 

Inicio do acompanhamento com especialista _____________________________________________ 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS E DADOS VITAIS 

Peso _______Altura _______IMC_______escore Z_______ Classificação____________________ 

Estágio de Tanner ________________Menarca _________________________________________ 

SAT ________ PA ___________FC _________ FR _____ Cincunf. Abdom____________________ 

CRISES ÁLGICAS (no último ano - anterior à data atual)  

1. Último episódio de crise álgica_______________________________________________  

2. Tratamento utilizado________________________________________________________  

3. Número de crises no último ano________________________________________________ 

4. Uso de opióide     sim _______  não ____________________________________________ 

5. Atendimento em emergência  sim ____ não ___Número de vezes ___________________ 

6. Internamento  sim __________ não ________ Número de vezes ____________________ 

7. Incapacidade para realização das atividades___________________________________ 

SÍNDROME TORÁCICA AGUDA ( RX com infiltrado novo e sinais ou sintomas respiratórios) 

1. Último episódio ____________________________________________________________ 

2. Tempo de internamento _____________________________________________________ 

3. Uso de oxigênio     sim _____ não ____________________________________________ 

4. Necessidade de Transfusão sanguínea  sim _____                  não __________________ 

5. Número de crises no último ano ______________________________________________ 

OSTEOMIELITE         Sim _______      Não _____  Idade ____________________ 

TRANFUSÕES SANGUÍNEAS 

1. Sim ___________ Não __________Último episódio_________________________________  

2. Número de transfusões (no último ano) _________________________________________ 

3. Reações transfusionais   sim_____    não __________________________________ 
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4. Total de transfusões até o momento ____________________________________________ 

PRIAPISMO   Sim _________        Não _________________________ 

SEQUESTRO ESPLENICO       Sim ______ Não _____ Idade _____________________________ 

ESPLENECTOMIA         Sim _____     Não ______Idade ________ 

Dispneia aos esforços   sim ___não ___ Habituais ________Não Habituais___________ 

1. Síncope  sim _____ não ______ 

2. Enurese sim _____ não _______ 

DADOS LABORATORIAIS (Colocar valores de referência e data) 

HB ____________ HTC __________Eritrócitos _____________________ 

VGM ____________CHCM________________ RDW __________________ 

Global de leucócitos_________________  (%)N ou SEG________ BASO ______ 

BT _____ EO_____ L________ L ATÍPICOS ______ Monócitos _______ 

Plaquetas __________________ (Data ___________________) 

RET _____________ LDH _____________ Colest Total __________________TGC___________ 

LDL ____________ HDL ____________ VLDL _____________TGO ___________  TGP __________ 

BBT ___________BD __________ BI _________PCR _____________GLICEMIA _______________ 

DOPPLER TRANSCRANIANO ____________________________________________________ 

Data da realização __________________________________________________________________  

MEDICAMENTOS 

Usa Hidroxiuréia      sim ________ não _______  Há quanto tempo?_________________________ 

Uso de antibiótico nos últimos três meses    sim ____ não _____ Quais_____________________ 

LISTA DE PROBLEMAS (Colelitíase, nefropatia, alterações oftálmicas, asma, rinite alérgica 

etc). 

 

 

O QUE PREDOMINA EM SEU QUADRO CLINICO? (CRISE VASOCLUSIVA, INFECÇÕES, 

PNEUMONIAS ETC). 

 

 

(responsável pela coleta de dados) 

_________________________________________________________________ 

(Supervisor) 
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                                 

O seu filho________________________________________________ está 

sendo convidado a participar da pesquisa “Avaliação das Alterações 

Cardiovasculares e Respiratórias em Crianças e Adolescentes com Anemia 

Falciforme”. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar se esta população apresenta 

mais dificuldades para respirar à noite, problemas nos pulmões que favorecerão a 

dificuldades respiratórias na vida adulta, inflamação nos vasos sanguíneos, 

problemas no coração. Para isso precisamos comparar com outras crianças e 

adolescentes sem Anemia Falciforme. Esta pesquisa conta com a participação de 

Dra. Ana Marice Ladeia, coordenadora da pesquisa e cardiologista, Dra. Regina 

Terse Ramos, pneumologista pediátrica, Dra. Rozana Teixeira, pediatra e 

pesquisadora assistente, Dra. Cristina, Otorrinolaringologista e Dra. Isabel 

Guimarães, cardiologista pediátrica. 

Seu filho realizará as seguintes avaliações: Peso, altura, medida da pressão 

arterial e medida na oxigenação do sangue através de um sensor colocado do dedo 

da mão ou do pé que fará a leitura do oxigênio no sangue que será feita no dia do 

atendimento do seu ambulatório. Neste dia responderá a um questionário sobre 

identificação (idade, local de nascimento), se tem tido crises de dor, se tomou muitas 

transfusões. Posteriormente será realizado um questionário que permitirá 

compreender melhor o ritmo sono-vigília de sua criança e avaliar se existem 

problemas para iniciar o sono, se tem medo, pesadelos, se ronca, se para de 

respirar enquanto dorme e como é o comportamento do seu filho no dia a dia. 

Fará uma avaliação com Otorrinolaringologista para ver se apresenta adenoide 

(carne no nariz), e outras deformações no nariz que possam dificultar a respiração. 

Fará um exame chamado espirometria, onde soprará em um aparelho com 

bocal descartável. Este aparelho vai medir a força com que ele respira e se 

apresenta estreitamentos nos brônquios ou problemas nos pulmões. Durante o 

exame será dado um remédio inalatório “bombinha” que dilata o brônquio e avalia se 

melhora o desempenho depois deste remédio, pois algumas crianças podem ter 

Asma e não saber. Este remédio poderá aumentar um pouco a frequência do 

coração, mas costuma ser bem tolerado e esse efeito passa rapidamente. Para 

estudar se os vasos estão sem dilatar quando o organismo precisa, fará um exame 

onde precisará de 4 horas de jejum. Será colocado no braço um aparelho de medir 
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pressão que será insuflado por 3 a 4 minutos e depois de esvaziado, o fluxo de 

sangue na artéria do braço será medido com ultrassom. Esse exame não causa dor 

e pode causar uma leve sensação de formigamento enquanto o aparelho de pressão 

estiver preso no braço.  Realizará um Ecocardiógrafa, que também é um exame de 

ultrassom para verificar o tamanho do coração e se ele está funcionando 

normalmente. A polissonografia, estudo do sono, será realizada em um laboratório 

da Universidade Federal da Bahia. A criança e o adolescente dormirão lá com seu 

acompanhante e um técnico, sob condições de segurança e ambiente semelhante 

ao seu domicílio. Neste momento responderá a algumas perguntas sobre o sono e 

respiração. Em nenhuma destas etapas serão utilizados sedativos. Serão coletados 

exames de sangue em amostra única, que precisarão de 12 horas de jejum. Serão 

hemograma, colesterol e triglicérides (gordura do sangue), exames que avaliam 

inflamação no sangue, no fígado e a taxa de renovação das células vermelhas do 

sangue. 

Todos estes exames não terão nenhum custo para as crianças participantes 

e será fornecido lanche para crianças após os exames que exijam jejum superior a 

quatro horas. 

Estamos oferecendo ao seu filho (a) uma avaliação ampla de saúde, cujos 

resultados estarão disponíveis e além disso estarão ajudando outras crianças a se 

beneficiarem de medidas futuras que esta pesquisa poderá esclarecer. 

Esclarecemos ainda que os responsáveis receberão cópias dos laudos de todos os 

exames realizados durante a pesquisa, bem como que terão assistência médica 

gratuita em caso de se identificar alguma patologia durante a realização desses 

exames. 

Diante então do exposto acima, autorizo a participação do mesmo nesta 

pesquisa médica, ciente de que não trará malefícios para sua saúde. Entendo 

também que eu tenho permissão para a qualquer momento revogar o meu 

consentimento e retirar o paciente do estudo sem sofrer nenhuma punição ou perda 

de direitos. Entretanto, o paciente poderá ser solicitado a realizar exames, caso o 

médico que o assiste, julgue-os necessários para a sua saúde e bem estar. Minha 

recusa em permitir que meu filho ou tutelado participe do estudo não resultará em 

punições ou perda de benefícios a que ele/ela tenha direito. 

Esclarecemos ainda que o Sr (a) assinará duas cópias deste documento, 

uma delas devendo ficar em seu poder para esclarecimentos em qualquer momento 
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que julgar necessário e a outra fará parte do arquivo de protocolos e documentos da 

pesquisa. 

Assinatura do responsável pelo paciente 

___________________________________________________________________ 

Endereco:_________________________________________________________ 

Número de identidade:_________________________________________. 

Número no estudo: _________________________. 

Salvador-BA, _______ /_______ /__________. 

Paciente (menor de idade) 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Assistente 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

Para maiores esclarecimentos e/ou dúvidas durante a pesquisa o senhor 

poderá entrar em contato com a Pesquisadora Assistente: Dra. Rozana dos Santos 

Teixeira, telefone (71)9204-4844 residente na Avenida Orlando Gomes, Vilage Piatã, 

Rua C, casa 12, Bairro Piatã. Salvador-BA ou Dra. Ana Marice Ladeia, telefone (071) 

99642420 ou (071) 32768265, na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, na 

Avenida Dom João VI, nº 275, Brotas. CEP 40.290-000. 

 

Impressão 

datiloscópica 
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Em caso de dúvida ou denúncia o Sr (a) poderá procurar o Comitê de Ética e 

Pesquisa da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, na Rua Frei Henrique nº 

8, Nazaré. CEP 40.050- 420. Fone: (71) 2101-2944 / e-mail:  cep@bahiana.edu.br 
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ANEXO 3 - TERMO DE ANUÊNCIA DA EBMSP 
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ANEXO 4 -  TERMO DE ANUÊNCIA DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS 
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ANEXO 5 - CARTA DE ANUÊNCIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 
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ANEXO 6 – CARTA DE ANUÊNCIA DO AMBULATÓRIO DOCENTE-
ASSISTENCIAL DE HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - COMPLEXO HOSPITALAR 
UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGAR SANTOS 
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ANEXO 7– CARTA DA ANUÊNCIA DO HEMOBA 
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 ANEXO 8 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO ESTUDO 

 

ANEXO 9. PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BAIANO DE CARDIOLOGIA – 

TEMA LIVRE 

40188 

Associação entre Disfunção Endotelial e Parâmetros Gravidade de Anemia 
Falciforme em Crianças e Adolescentes. 
ROZANA SANTOS TEIXEIRA, VINCIUS RAMOS MACHADO, MARIANA PEREIRA 
GARCIA MAIA, MARYA IZADORA DA SILVA PERDIZ, REGINA TERSE TRINDADE 
RAMOS, ISA LYRA, TATIANE ANUNCIACAO FERREIRA e ANA MARICE TEIXEIRA 
LADEIA 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador, BA, BRASIL - Universidade 
Federal da Bahia, Salvador- BRASIL. 

Alterações hematológicas da anemia falciforme podem agredir as células endoteliais 
levando á disfunção endotelial precoce. Objetivo: Avaliar a associação entre função 
endotelial e gravidade da Anemia Falciforme (AF) em crianças e 
adolescentes. Métodos: Estudo analítico, transversal com grupo controle, envolvendo 
40  crianças e adolescentes estáveis com Hemoglobina SS, das quais, 18 em uso 
de hidroxiuréia (HDX) e 25 crianças saudáveis, de 6 a 18 anos de idade. A avaliação  
clinica incluiu questionário-padrão,  exame físico e dosagem de 
hemograma, reticulócitos, bilirrubinas, desidrogenase lática, perfil lipídico, PCR 
ultrassensível  e mensuração da saturação periférica da oxihemoglobina em repouso. 
Função endotelial foi avaliada através da vasodilatação mediada por fluxo (VMF) da 
artéria braquial, utilizando-se método ultrassonográfico com Doppler. Para comparação 
de médias utilizou-se Teste t; teste de Fischer para variáveis categóricas e o teste 
de Spearman para correlação. Resultados: O grupo HbSS e  grupo controle 
apresentaram idade semelhante, 12 ± 2,9 anos e 11,2 ± 3,3 anos, respectivamente 
(p=0,25). O gênero masculino correspondeu a 66,6% do grupo HbSS enquanto  no 
grupo controle predominou o sexo feminino.  A VMF no grupo HbSS foi inferior a do 
controle, de 10,8 ± 5,8%  e 18,8±9,4%, respectivamente (p= 0,001) e não houve 
diferença estatisticamente significante entre os grupos com e sem HDX (11,4 ± 
4,7% vs 10,3±6,8%, p= 0,6). A VMF apresentou associação negativa com o colesterol 
total (r= -0,562, p= 0.05), número de transfusões no último ano (r= -0,48 p=0,03), total 
de transfusões até o momento do estudo (r= - 0,7 p =0,004), número de atendimento 
em emergência no ultimo ano por Crise vasoclusiva (r= -0,5 p=0,026), número de 
internamentos no ultimo ano por crise vasoclusiva (r= -0,6 p= 0,003). A análise fatorial 
identificou dois grupos: Um grupo que apresenta mais disfunção endotelial, Doppler de 
artéria carótida media alterado e maior número de transfusões sanguíneas e outro 
grupo que apresenta mais crises vasoclusivas, hematócrito e hemoglobina mais 
elevados, TGO mais baixa, Bilirrubina total mais baixa, leucócitos mais elevado e idade 
acima de 10 anos de idade. Conclusão.  Crianças e adolescentes clinicamente 
estáveis com AF, apresentam pior função endotelial que indivíduos saudáveis, O 
comprometimento da função endotelial se associou com parâmetros de maior 
gravidade na anemia falciforme. 
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ANEXO 10. PARTICIPAÇÃO NO 70º CONGRESSO BRASILEIRO DE 

CARDIOLOGIA- TEMA LIVRE 

 

TLO-121 
Associação Da Função Endotelial e Parâmetros de Gravidade da Anemia 
Falciforme em Crianças e Adolescentes.  
ROZANA SANTOS TEIXEIRA, VINCIUS RAMOS MACHADO, MARYA IZADORA DA 
SILVA PERDIZ, MARIANA PEREIRA GARCIA MAIA, REGINA TERSE TRINDADE 
RAMOS, TATIANE ANUNCIACAO FERREIRA, ISA LYRA e ANA MARICE TEIXEIRA 
LADEIA  
Escola Bahiana De medicina e Saúde Pública, Salvador, BA, BRASIL - Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, BA, BRASIL.  
 
Alterações hematológicas da anemia falciforme podem agredir as células endoteliais 
levando á disfunção endotelial precoce. Objetivo: Avaliar a associação entre função 
endotelial e gravidade da Anemia Falciforme (AF) em crianças e adolescentes. 
Métodos: Estudo analítico, transversal com grupo controle, envolvendo 37 crianças e 
adolescentes estáveis com Hemoglobina SS, das quais, 16 em uso de hidroxiuréia 
(HDX) e 25 crianças saudáveis, de 6 a 18 anos de idade. A avaliação clinica incluiu 
questionário-padrão, exame físico e dosagem de hemograma, reticulócitos, bilirrubinas, 
desidrogenase lática, perfil lipídico, PCR ultrassensível e mensuração da saturação 
periférica da oxihemoglobina em repouso. Função endotelial foi avaliada através da 
vasodilatação mediada por fluxo (VMF) da artéria braquial, utilizando-se método 
ultrassonográfico com Doppler. Para comparação de médias utilizou-se Teste t; teste de 
Fischer para variáveis categóricas e o teste de Spearman para correlação. Resultados: 
O grupo HbSS e grupo controle apresentaram idade semelhante, 12 ± 3 anos e 11,2 ± 3, 
anos, respectivamente (p=0,25). O gênero masculino correspondeu a 62% do grupo 
HbSS enquanto no grupo controle predominou o sexo feminino. A VMF no grupo HbSS 
SS foi inferior a do controle, de 11 ± 5,5 % e 18,6 ± 9 %%, respectivamente (p= 0,001) e 
não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos com e sem HDX (10,4 
± 6,5% vs 11,6 ± 4,4%, p= 0,6). Crianças e adolescentes portadores de HBSS, com 
FMD abaixo de 10% apresentam correlação negativa com número de crises síndrome 
torácica aguda/ ano (r =-0,73, p= 0,049), e com colesterol total (r- =0,6 p= 0,049). Há 
tendência para associação negativa da VMF com bilirrubina total (r=- 0,5 p=0,08) e com 
LDL-C (r= - 0,5 p=0,08) e com número de transfusões sanguíneas (r= – 0,6, p 0,09). 
Conclusão. Crianças e adolescentes clinicamente estáveis com AF, apresentam pior 
função endotelial que indivíduos saudáveis, bem com associação entre marcadores de 
gravidade de anemia falciforme e agressão endotelial.  
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ANEXO 11.  PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA - 

TEMA LIVRE E PREMIAÇÃO COMO SEGUNDO MELHOR TRABALHO CIENTÍFICO DO 

CONGRESSO 

 

Disfunção Endotelial e sua relação com uso de Hidroxiuréia em crianças e 

adolescentes com Anemia Falciforme  

ROZANA TEIXEIRA; REGINA TERSE RAMOS; MARYA ISADORA DA SILVA 

PERDIZ; MARIANA PEREIRA GARCIA MAIA; VINÍCIUS RAMOS MACHADO; ISA 

LYRA; NEY BOASORTE; TATIANE ANUNCIAÇÃO FERREIRA; ANA MARICE 

LADEIA 

Objetivos: Avaliar a presença de disfunção endotelial em crianças e adolescentes 
com AF; comparar disfunção endotelial entre falcêmicos em uso e não uso de 
hidroxiuréia (HDX). Material e Métodos: Estudo seccional, analítico com grupo de 
comparação, envolvendo 40 crianças e adolescentes estáveis com 
Hemoglobinopatia SS (HbSS), das quais 18 em uso de hidroxiuréia (HDX), e 25 
crianças saudáveis, de 6 a 18 anos de idade. Foi aplicado questionário estruturado, 
realizado dosagem de reticulócitos, bilirrubinas, desidrogenase lática, 
transaminases, perfil lipídico, glicemia, hemograma. Função endotelial foi avaliada 
através da vasodilatação mediada por fluxo (VMF) da artéria braquial, utilizando-se 
método ultrassonográfico com Doppler. Para comparar médias utilizou-se Teste t; 
para comparar proporções teste de Fischer. Os dados foram processados no 
programa SPSS versão 20. Resultados: O grupo HbSS e o grupo de comparação 
apresentaram idade semelhante, 12,3 ± 3 anos vs 11,4 ± 3 anos (p=0,24). O gênero 
masculino correspondeu a 60% do grupo HbSS, diferentemente do grupo 
comparativo (22,7%; p=0,012). A média ± DP da VMF nos pacientes com AF foi 
inferior a do grupo comparação sendo, respectivamente, 10,5 ± 5,2% vs 18,5 ± 8,9% 
(p< 0,001). Entre os pacientes saudáveis, o percentil 10 da VMF foi de 8,4%, sendo 
que 4% do grupo saudável e 37% no grupo HbSS apresentaram valores de VMF 
abaixo deste patamar. Entre as crianças SS, não houve diferença estatisticamente 
significante entre os grupos que usavam ou não HDX (10,8 ± 4% vs 9,9 ± 6% p= 
0,56). Conclusões: Disfunção endotelial na AF foi precoce; Pacientes em uso de 
HDX podem ter função endotelial melhorada após introdução da droga. VMF abaixo 
de 8,4% pode ser considerado indicador de lesão endotelial.  
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