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Apresentação
A atenção integral à saúde da mulher constitui o conjunto de 
ações de promoção, de proteção, de assistência e de recupe-
ração da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
desde a atenção básica à alta complexidade, abrangendo todo o 
ciclo dessas pessoas.

Essa necessidade se justifica, primeiro, pelas próprias ca-
racterísticas da doença, apresentadas na introdução desta pu-
blicação: sua natureza genética e hereditária e as graves in-
tercorrências que apresentam na ausência da devida atenção e 
cuidado. A história da doença falciforme (DF), na África, teve sua 
origem há milênios, sendo, sua descoberta e suas especificida-
des, evidenciadas há pouco mais de 100 anos pela comunida-
de científica ocidental. A doença existia em total invisibilidade. 
Esse cenário vem sendo minimizado, e avanços vêm ocorrendo, 
graças ao intenso movimento de pessoas, dentro e fora do País, 
em favor do reconhecimento do problema e de políticas públi-
cas voltadas para este fim.

A DF é uma enfermidade genética e hereditária, com inci-
dência significativa entre os afrodescendentes. Trata-se, se-
gundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), no contexto da população nacional, de um dos seg-
mentos de maior vulnerabilidade socioeconômica. Apesar dos 
progressos já obtidos, a partir da própria Constituição Federal 
de 1988, que também definiu ser a saúde um direito de todos 
e um dever do Estado. Na linha dessa definição, vieram os ins-
trumentos criadores do Sistema Único de Saúde (SUS): a Lei 
n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 (promoção da saúde e 
promoção dos serviços); e a Lei n° 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990 (participação da comunidade e repasse de recursos 
federais para as demais instâncias).
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O cenário começa a tomar nova forma quando o Ministério 
da Saúde regulamenta o Programa Nacional de Triagem Neo- 
natal, que incluiu a triagem da DF, em 2001, e na adoção da 
política pública para a DF, em 2004. 

É o diagnóstico e essa política pública que têm contribuído 
para atenuar as intercorrências e ampliar a longevidade e a qua-
lidade de vida das pessoas com DF. Apesar dos avanços, a doença 
ainda não alcançou o grau de visibilidade que se persegue, de 
modo a ampliar o acesso de seu público-alvo ao direito à saúde 
que lhe é inerente, ampliando o seu horizonte de vida com bem-
-estar pessoal e social. Já contabilizam-se bons ganhos, inclusi-
ve a agregação ao tratamento do progresso científico e tecnológi-
co, na busca crescente de superação de obstáculos. 

Um desses obstáculos diz respeito à mulher com DF, pois 
a questão de gênero amplia as dificuldades em todos os ní-
veis: da pessoa consigo mesma e sua inserção no mercado de 
trabalho, que exige postos compatíveis com as limitações in-
troduzidas pela doença. Outro agravante: a maternidade, com 
todos os seus desdobramentos, que se refletem tanto no nú-
cleo familiar quanto no profissional, já em si, pouco preparado 
para a inserção de pessoas com esse quadro. A mulher com a 
doença enfrenta riscos imediatos e mediatos ampliados, ne-
cessitando de cuidados focados na sua realidade, capaz de su-
pri-la do apoio necessário, ao longo da gravidez, assim como 
no parto e no puerpério. 

Esta publicação destina-se à ampliação e à qualificação 
da atenção à mulher com DF, com informações importantes 
sobre as suas características e necessidades. A doença exi-
ge atendimento em rede, com equipes multidisciplinares e 
multiprofissionais, focados na inserção social. Na abordagem 
da DF, há necessidade de reforçar que não basta a atenção à 
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pessoa com a doença, essa atenção também deve contemplar 
o seu grupo familiar, envolvendo orientação e informação tan-
to ao autocuidado quanto à herança genética. A vulnerabilida-
de feminina diante de certas doenças e causas de morte, so-
bretudo, pelas especificidades de gênero já referidas, merece 
cuidado de destaque abrangendo todos esses aspectos, uma 
vez que as mulheres vivem mais do que os homens, porém 
adoecem mais frequentemente. Os problemas são agravados 
pela discriminação nas relações de trabalho e na sobrecarga 
com as responsabilidades domésticas.
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Introdução
A doença falciforme (DF) é uma das enfermidades genéticas 
e hereditárias mais comuns no mundo. Causada por uma 
mutação no gene que produz a hemoglobina A, originando a 
hemoglobina S, uma herança recessiva. Existem outras he-
moglobinas mutantes. Exemplos: C, D, E etc. Essas, em par 
com a S, constituem um grupo denominado de DF: anemia 
falciforme (HbSS), S/Beta talassemia (S/βTal.), as doenças SC, 
SD, SE e outras mais raras. Apesar das particularidades que 
distinguem as DFs, todas têm manifestações clínicas e hema-
tológicas semelhantes.

Entre as DFs, a de maior significado clínico é a anemia fal-
ciforme (AF), determinada pela presença da HbS em homozi-
gose (HbSS), ou seja, a criança recebe de cada um dos pais um 
gene para hemoglobina S. A presença de apenas um gene para 
hemoglobina S, combinado com outro gene para hemoglobina 
A, configura um padrão genético AS (heterozigose), que não 
produz manifestações da doença, sendo a pessoa identificada 
como portador de traço falciforme. Vale acentuar que a pessoa 
em questão não apresenta a doença. O serviço de saúde que fez 
o diagnóstico deve, porém, ofertar-lhe, assim como à sua famí-
lia, orientações adequadas sobre essa herança genética. 

A mutação que configura as DFs teve origem no continen-
te africano e pode ser encontrada em populações de diver-
sas partes do mundo. Apresenta altas incidências na África, 
Arábia Saudita e Índia. No Brasil, devido ao grande contingente 
da população africana desenraizada de seus países e aqui tra-
zida para o trabalho escravo, a DF expandiu-se. Hoje, faz parte 
de um grupo de doenças e agravos relevantes que afetam ma-
joritariamente a população negra (pretos e pardos). 
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Por essa razão, a DF foi incluída nas ações da Política Na-
cional de Atenção Integral à Saúde da População Negra, e tem 
como subsídio o Regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
disposto na Portaria MS/GM nº 2.048, artigos 187 e 188, de 3 de 
setembro de 2009, que definem as diretrizes da Política Nacio-
nal de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme. 

O diagnóstico precoce é obtido na primeira semana de vida, 
por meio do exame de eletroforese de hemoglobina, com me-
todologia específica, realizado pelos Programas Estaduais de 
Triagem Neonatal (PETN) para a identificação, a quantificação e 
o acompanhamento dos casos, bem como, para o planejamento 
e a organização da rede de atenção integral. Esse exame possui 
diferentes métodos – pode ser realizado na Atenção Básica – 
utilizado para o diagnóstico da DF em crianças a partir dos 4 
meses de nascido e em adultos.

As pessoas com DF apresentam várias intercorrências, 
como: anemia crônica e episódios de dor severa, decorrentes 
do processo de vasoclusão causado pela forma de foice que as 
hemácias assumem em situações de crise que impedem que o 
oxigênio circule adequadamente, podendo interromper o fluxo 
sanguíneo e levar à morte de tecidos e órgãos, à vulnerabili-
dade a infecções, ao sequestro esplênico, à síndrome torácica 
aguda, ao priapismo e outras.

Na vida da mulher, a doença falciforme tem grande reper-
cussão, principalmente no período reprodutivo, provocando 
uma gravidez de alto risco. Por ser uma doença passível de li-
mitações, algumas mulheres sofrem por se verem incapacita-
das para o trabalho e terem sua imagem comprometida (devido 
aos sintomas) afetando, assim, sua autoestima.

Essas mulheres, geralmente, têm o crescimento de forma 
lenta, podendo afetar a maturação sexual, o que requer um 
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acompanhamento ginecológico regular. Segundo a literatura, 
existem restrições a contraceptivos contendo estrogênio e ao 
dispositivo intrauterino (DIU). É necessário garantir a essas 
mulheres o acesso à Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher, que oferece aos serviços de planejamento re-
produtivo pré-natal, parto e puerpério, assistência à clínica gi-
necológica, DST, câncer do colo do útero e mama, entre outras 
necessidades.  Muitas vezes essas mulheres se veem excluídas 
desses serviços por falta de informação dos profissionais de 
saúde sobre a doença.

Os medicamentos que compõem a rotina do tratamento 
da DF e integram a Farmácia Básica são: ácido fólico (de uso 
contínuo), penicilina oral ou injetável (obrigatoriamente até os 
5 anos de idade), antibióticos, analgésicos e anti-inflamató-
rios (nas intercorrências). A hidroxiureia (HU) e os quelantes 
de ferro integram a assistência farmacêutica pactuada para 
atenção na média complexidade; assim como o exame de 
imagem doppler transcraniano, para acompanhamento dos 2 
aos 17 anos.

Historicamente, os hemocentros têm sido referência para 
o tratamento das doenças hematológicas, o que inclui as pes- 
soas diagnosticadas com DF, mas em cinco estados (AC, MS, 
DF, RS e GO) o centro de referência localiza-se em ambulató-
rios de especialidades ou nos hospitais universitários.
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Doença e traço falciforme no Brasil
Dados dos Programas Estaduais de Triagem Neonatal (PETN) 
apresentam a magnitude da DF a ser enfrentada no Brasil so-
bre a proporção de nascidos vivos diagnosticados com doença 
e traço falciforme. A incidência para a doença é de 1:1000; e de 
1:35 para o traço (Quadro 1 e Quadro 2).

Os dados refletem a necessidade de reorganização, de es-
truturação e de qualificação da rede de assistência para aten-
der a essa demanda. Quanto mais precoce o diagnóstico da DF e 
quanto mais aprimorada a atenção integral prestada às pessoas 
com a doença, em centros que sejam, de fato, referências nesse 
campo, menores as estatísticas de morbiletalidade e maiores 
os índices de qualidade de vida. 

Vale acentuar que as pessoas com traço falciforme neces- 
sitam apenas de orientação e de informação genética. Já a as-
sistência prestada às pessoas com a DF exige uma equipe mul-
tidisciplinar e multiprofissional, tanto para efeito de orientação 
individual e à família quanto ao tratamento clínico e o acompa-
nhamento ao longo do tempo.

O alto grau de miscigenação da população brasileira sinaliza 
a necessidade de divulgação, de informação e de disponibili-
dade de exames para DF. Isso evita que pessoas com a doença 
cheguem a óbito, sem usufruir dos cuidados recomendados e 
que cada vez mais tem elevado a vida média com qualidade. O 
MS dispõe de portarias, publicações, rotinas e procedimentos 
estabelecidos nas tabelas SUS para que as redes de atenção 
sejam organizadas nos estados e nos municípios e possam ofe-
recer uma atenção de qualidade às pessoas diagnosticadas.

O diagnóstico precoce nos PETN, uma rede organizada des-
de a atenção básica, são recursos essenciais para reduzir a 
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morbiletalidade, mudando a história natural da doença – que é 
de morte para 80% das crianças com menos de 5 anos de idade, 
caso não recebam o tratamento adequado.

É cientificamente reconhecido, em qualquer que seja a 
doença, que o fator social está fortemente associado ao deter-
minante biológico, o que contribui de modo decisivo para o agra-
vamento do seu curso clínico. Em geral, as pessoas com DF, 
em maior número pretas e pardas, incluem-se nos segmentos 
de menor poder econômico, reduzida escolaridade e dificulda-
de de acesso a serviços de saúde. Dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e da Secretaria de Vigilância 
Sanitária em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde, evidenciam 
isso. Esse público é majoritariamente dependente dos servi-
ços públicos de saúde. Por essa razão, torna-se essencial que 
essas pessoas se organizem socialmente, congregando-as em 
associações, como forma de ampliar a capacidade de interlocu-
ção com os poderes públicos. Afinal, além da universalidade, o 
controle social é um dos princípios básicos da atuação do SUS.

Quadro 1 – Incidência de nascidos vivos com doença falciforme em alguns estados

ESTADOS INCIDÊNCIA

Bahia 1:650

Rio de Janeiro 1:1.300

Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais e Goiás 1:1.400

Espírito Santo 1:1.800

São Paulo 1:4.000

Mato Grosso do Sul 1:5.850

Rio Grande do Sul 1:11.000

Santa Catarina e Paraná 1:13.500

Fonte: Programas Estaduais de Triagem Neonatal.
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Quadro 2 – Incidência de nascidos vivos com traço falciforme em alguns estados

ESTADOS INCIDÊNCIA

Bahia 1:17

Rio de Janeiro 1:20

Pernambuco, Maranhão 1:23

Espírito Santo, Goiás 1:25

Minas Gerais 1:30

São Paulo 1:35

Rio Grande do Sul 1:65

Fonte: Programas Estaduais de Triagem Neonatal.
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Mulheres com DF:
preconceito e trabalho adequado
Altair dos Santos Lira | Jucidalva Gomes | Rosa Cândida Cordeiro

As pessoas com doença falciforme que utilizam os serviços de 
saúde não podem ser vistas como doentes, pois essa é uma 
condição transitória. Ainda que se trate de uma enfermidade 
crônica, hereditária e apresente graves intercorrências. É líci-
to que possam, graças à atenção e aos cuidados necessários, 
manter acesa a expectativa de vida melhor e mais longa. Têm, 
portanto, o direito de inserção ao mais amplo exercício da ci-
dadania. A prática clínica, nesses casos, é trabalho delicado a 
ser conduzido com sensibilidade. Portanto, o profissional e a 
pessoa assistida precisam estabelecer um clima de interação, 
de confiança, de modo a estabelecer não um confronto, mas um 
encontro entre sujeitos que fazem parte do mesmo mundo. O 
profissional precisa conhecer não apenas a pessoa com a doen-
ça, mas a mulher que se encontra aos seus cuidados. Precisa, 
certamente, informar-se sobre o que possa ser a vida de uma 
mulher que convive com a DF.

A DF, no Brasil, é encontrada, sobretudo, em mulheres 
negras – pretas ou pardas, ou seja, afrodescendentes. Essa 
porção demograficamente majoritária da sociedade brasileira 
está, na verdade, em uma situação de vulnerabilidade social. 
No caso da mulher, existe ainda um aspecto a ser considera-
do: as relações de gênero. Se esse redutor já é grave, levan-
do-se em conta a população feminina no seu todo, imagine 
a gravidade que assume no caso particular da mulher com 
DF. São, portanto, muitos preconceitos a serem vencidos: o 
de raça, o de classe e o de gênero. Assim sendo, a atenção e 
o cuidado da mulher com a doença, no âmbito do SUS, é tare-
fa complexa e de suma importância. O racismo institucional, 
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nesse caso, é ainda mais difícil de ser enfrentado do que da 
população masculina na mesma condição, exigindo sutilezas 
redobradas como, por exemplo, o acompanhamento cotidiano 
de trabalho das instituições de saúde. 

O regime econômico baseado na escravidão, na brutalidade 
do tráfico das pessoas, no patriarcado e o modo de organi-
zação socioeconômica produziram sequelas físicas, sociais e 
emocionais. Elas foram sedimentadas por séculos de exclu-
são, discriminação e preconceitos vivenciados por homens e 
mulheres. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Apli-
cadas,1 as mulheres representam 51% da população total do 
País. Desse total, 30% são afrodescendentes. Dados de 2005 
revelam que, apesar das dificuldades de levantar informações 
estatísticas alusivas aos quesitos raça/cor para efeito de di-
mensionar a situação socioeconômica das mulheres negras, 
destacam o seguinte: 

Taxa de analfabetismo é o dobro das brancas; são majo-

ritariamente chefes de família sem cônjuge e com filhos; por 

razões sociais ou de discriminação, as mulheres negras têm 

menor acesso aos serviços de saúde de boa qualidade, à aten-

ção ginecológica e à assistência obstétrica – seja no pré-natal, 

parto ou puerpério; e maior risco que as brancas de contrair e 

de morrer mais cedo de determinadas doenças.2

Dois indicadores são indiscutíveis quanto ao fato de que 
a maioria das mulheres negras se encontra em situação de 
extrema vulnerabilidade socioeconômica e vivem com uma 
doença crônica:

Tomar a perspectiva da mulher sobre a doença falciforme 

significa ampliar a sua história para além de um formato que 

torna a clientela dos serviços de saúde bastante semelhante, 
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com dados que sempre as caracterizam como: idade, sexo, 

ocupação, endereço, estado civil, queixas e sintomas. É im-

portante uma abordagem que não reduza o corpo da mulher 

com doença falciforme ao espaço da doença.3

Outra referência a considerar:

Temos que a doença é uma realidade construída e o doen-

te é um personagem social. Para entendermos esta relação 

devemos levar em consideração os valores, atitudes, crenças 

e significados históricos do grupo, observando que o mesmo é 

um fenômeno complexo que articula fatores culturais, bioló-

gicos, econômicos, ambientais e sociológicos.4

Na maioria dos casos, o diagnóstico das mulheres com DF 
aconteceu tardiamente. Afetadas por múltiplas complicações 
clínicas, nem sempre claras quanto à sua verdadeira causa, 
e submetidas a sucessivas internações, encararam infância e 
adolescência mais difíceis, o que acabou por marginalizá-las, 
dificultando a sua interação social, e isso redundou em compli-
cações extras na socialização. 

As intercorrências

Após a primeira década de vida, a ocorrência de úlceras maleola-
res nas mulheres com DF é frequente. O aparecimento depende 
de fatores como vaso-oclusão, hipóxia tecidual e hemólise. As 
úlceras dificultam a movimentação, privando-as do convívio so-
cial na interação escolar e na inserção no mercado de trabalho. 
Conforme,5 “[...] sentem-se impossibilitadas de trabalhar e de 
vivenciarem momentos de entretenimento e lazer”.

Os fatores fisiológicos da adolescência corresponderão a 
uma atitude particular em relação a essa fase da vida orgânica 
e aos fenômenos biológicos e sociais a ela associados. Sur-
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gem as grandes contradições e limitações físicas. A imagem 
do corpo fica comprometida ou alterada pelos sintomas físi-
cos, pelas repercussões psicológicas e a baixa autoestima. O 
crescimento físico, em geral, mostra-se lento, podendo afetar 
a maturação sexual, requerendo acompanhamento ginecoló-
gico regular e, por vezes, psicológico.

O internamento hospitalar, com suas rotinas e o dis-
tanciamento do convívio familiar e de outros grupos que 
lhe são próximo, fragiliza-a emocionalmente. Outro fator 
de infelicidade está no distanciamento forçado da escola, 
em face muitas vezes do direito de reposição de aulas e de 
aplicação de tarefas nos locais de estudo, que não lhes é 
oferecido ou mesmo negado. Tudo isso é acrescido do fato 
de que o aprendizado já lhes é precário, por conta de suas 
limitações financeiras.6

A transição para a vida adulta lhes é particularmente penosa. 
A doença gera insegurança e medo, estes sendo maiores quan-
do desencadeia mudanças físicas e sociais, e quando a morte é 
iminente. O medo é uma constante na vida de uma mulher com 
a doença e retrata o pavor de não dominar o corpo e, assim, não 
ser aceita no mercado de trabalho. Por estarem numa situação 
de vulnerabilidade social as mulheres com DF estão, em sua 
maioria, realizando trabalhos domésticos e inseridos num qua-
dro de exclusão social:

Eu tive que ficar internada, afastada do trabalho, era 

uma coisa que eu nunca queria ficar era afastada do meu 

trabalho. Eu gosto muito de sair pra trabalhar e hoje eu 

não posso, trabalhava em casa de família e hoje estou en-

costada, por causa da anemia, das dores que eu sinto.6
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O trabalho é um agente de saúde e a doença significa afasta-
mento dele. Cumprir o papel de mulher trabalhadora é especial-
mente importante para aquelas que têm DF. Em que pesem os 
óbices nesse sentido havidos no mercado de trabalho, ela sente 
necessidade de encontrar um emprego no qual possa se encaixar. 

Torna-se necessário que haja uma política de atenção e cui-
dado voltado para esse segmento populacional e, também, uma 
forma de promover saúde. Há de se abrir espaços no merca-
do de trabalho para as mulheres com a doença, adequando às 
suas possibilidades físicas e emocionais, pois de alguma forma 
contribui para melhor qualidade de vida. Urge uma política ar-
ticulada entre secretarias de Saúde, Educação, Trabalho e de 
Assistência Social que visem à articulação integrada para uma 
ação de promoção inclusiva. 

Outro cuidado ao qual se deve ficar atento refere-se ao período 
reprodutivo das mulheres com DF, pelos riscos de abortamen-
tos, necrose da cabeça do fêmur e complicações no parto, prin-
cipalmente por eclampsia, em geral sua gravidez é de risco e 
com um índice mais alto de natimortos.7

A assistência às mulheres com a doença deve contemplar 
uma ação multiprofissional, desde a atenção primária, média e 
de alta complexidade. Descentralizar a atenção para as unida-
des básicas e de menor complexidade garante a integralidade do 
cuidado, maior acesso aos serviços de saúde, além de privilegiar 
o autocuidado. Faz-se essencial garantir o acesso das mulheres 
com DF aos serviços de planejamento reprodutivo, pré-natal, 
parto e puerpério, assistência à clínica ginecológica, DST, cân-
cer do colo do útero e mama, entre outras necessidades. Muitas 
vezes essas mulheres são excluídas desses serviços por falta 
de informação dos profissionais de saúde sobre a doença. Esses 
serviços devem proporcionar qualidade de vida e longevidade.
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O reconhecimento da mulher que vive com DF como sujeito 
de direitos, e não como objeto de saúde, agente transformador 
da sua própria vida, é uma obrigação de qualquer Estado de 
direito. A implementação de políticas públicas voltadas para a 
atenção e o cuidado das pessoas com DF avançou, mas ainda 
tem muitos desafios em busca de igualdade e equidade. So-
mente assim, serão alcançadas em plenitude a universalidade 
e a integralidade dentro do SUS.
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Fisiopatologia
Clarisse Lobo

Para a compreensão da fisiopatologia da doença falciforme dois 
fatores devem ser levados em consideração: o primeiro é o gru-
po de alterações metabólicas intracelulares que a mudança de 
um único aminoácido é capaz de estabelecer; o segundo é a 
interação da hemácia que contém a hemoglobina S com outras 
células sanguíneas e também com a microcirculação. 

A hemoglobina é uma proteína que necessita ser extrema-
mente solúvel no meio para evitar sua precipitação dentro da 
célula. Ocorre que a hemoglobina S, quando perde o oxigênio 
tem a solubilidade comprometida, o que acarreta a formação de 
um polímero de moléculas de hemoglobina. 

Quando uma quantidade determinada de HbS se polimeriza 
o resultado final é o dano celular irreversível, o afoiçamento das 
hemácias e o aparecimento de sinais e sintomas da doença.

Quanto maior o período em que a hemácia permanece de-
soxigenada maior é a possibilidade de polimerização no seu in-
terior. Esse fenômeno sofre ainda a influência de moléculas de 
adesão celular da hemácia com o endotélio, que se encontram 
aumentadas na doença falciforme.

O ponto de partida para a sequência do mecanismo de 
afoiçamento ocorre quando a hemoglobina S, submetida à 
baixa concentração de oxigênio, inicia um processo em que 
as cadeias se polimerizam. Esse polímero insolúvel se orga-
niza formando cristais. O fenômeno altera a distribuição de 
eletrólitos intracelulares modificando a célula, que adquire 
formatos alongados, perdendo sua capacidade de deforma-
ção, o que caracteriza o fenômeno de afoiçamento. Essas 
alterações morfológicas são reversíveis em um primeiro 
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momento, porém, com a repetição do fenômeno, as células se 
tornam irreversivelmente deformadas. Nesse ponto, já podem 
ser observadas alterações na membrana celular, causadas 
principalmente pela perda de potássio intracelular, provocan-
do desidratação progressiva e contribuindo com a formação 
de novos polímeros. 

Adicionalmente, algumas hemácias sofrem lise intravascu-
lar promovendo a liberação de hemoglobina livre. A hemoglo-
bina livre na circulação tem a capacidade de inibir a formação 
de óxido nítrico, um potente agente vasodilatador endógeno. 
Dessa forma, a hemólise intravascular participa também do 
mecanismo de vaso-oclusão. Os neutrófilos e as células mo-
duladoras da resposta inflamatória também contribuem com o 
mecanismo de vaso-oclusão. Além de encontrados em maior 
número no sangue periférico de pacientes com doença falci-
forme, expressam um número maior de moléculas de adesão 
do que os neutrófilos de indivíduos normais, potencializando o 
fenômeno inflamatório. 

A vaso-oclusão, fenômeno determinante da gravidade clíni-
ca da DF, é mais comum na microcirculação, e ocorre quando 
a hemácia transita nos capilares de pequeno calibre. Ademais, 
na doença, a hemácia é mais aderente ao endotélio. Estudos 
in vitro demonstraram que essas hemácias expressam maior 
quantidade das moléculas de adesão. 

Moléculas de adesão estão presentes também na superfí-
cie endotelial e, em razão da natureza inflamatória, o endotélio 
vascular das pessoas com a doença é também mais reativo do 
que aquelas sem a doença, o que contribui, de maneira direta-
mente proporcional, com a adesão celular.

Compreendendo esse mecanismo, fica claro que o afoiça-
mento da hemácia no capilar e a vaso-oclusão ocorrem quando 
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o tempo de trânsito da hemácia no leito capilar é maior do que 
o tempo necessário para que a desoxigenação induza a polime-
rização da hemoglobina S.

Em conclusão, qualquer fator que aumente o tempo neces-
sário para o início da polimerização ou que diminua o tempo 
de trânsito da hemácia pela microcirculação pode promover a 
redução dos fenômenos vaso-oclusivos, modificando o curso 
clínico da doença. 
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Infância e adolescência
Sandra Calegare | Maria Stella Figueiredo

O conceito de doença falciforme (DF) como enfermidade, princi-
palmente da infância, tem mudado nas últimas três décadas.1, 2 
Medidas como introdução de profilaxia antibiótica, ampliação 
do espectro de vacinação, screening neonatal, utilização do 
doppler transcraniano na prevenção de acidente vascular 
cerebral e uso da hidroxiureia, entre outras, levou ao aumento 
da mediana de sobrevida de 14 para perto dos 50 anos.1, 3

A infância é um período muito sensível devido, principalmen-
te, às rápidas e múltiplas mudanças que ocorrem nessa fase de 
vida, não havendo diferenças entre meninos e meninas no que 
diz respeito à DF. De modo geral, é o período em que a criança 
é apresentada ao mundo e começa a interagir com ele. A sua 
adaptação dependerá da interação entre os fatores genéticos e 
o meio ambiente. A exposição a eventos estressantes de longa 
duração, durante o desenvolvimento, produz alterações no eixo 
hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). Provoca vulnerabilidade a 
doenças, incluindo transtornos de humor e de ansiedade. 

A criança com DF apresenta alterações tanto no aspecto fí-
sico: dor, limitações físicas, déficit de crescimento; no social: 
afastamento dos amigos, dos familiares e da escola devido às 
múltiplas internações; como, também, no aspecto emocional: 
ansiedade, depressão e medo da morte. No final deste manual 
há informações complementares sobre a doença na infância e 
na vida adulta, sem diferenciações entre os sexos. 

O melhor cuidado no período pediátrico elevou a mortalidade 
em adultos e, curiosamente, muitas dessas mortes são observa-
das logo após a transição do ambulatório de pediatria para o de 
adultos.4 Embora muitos adolescentes com DF sejam capazes de 
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transitar no ambulatório de adultos, alguns mostram grande di-
ficuldade, resultando no abandono do tratamento ambulatorial, o 
que leva ao aumento na procura pelo atendimento de urgência.1, 5

A adolescência em si é, reconhecidamente, um período de 
desafios no qual surgem preocupações peculiares, tais como, 
obtenção da independência, aparência corporal e identidade 
sexual.6, 7 Na DF, diversos são os obstáculos enfrentados nesse 
período (Quadro 1).

Quadro 1 – Problemas enfrentados na adolescência pela pessoa com DF

Absenteísmo escolar

Aumento do uso do sistema de emergência em saúde

Menor participação em atividades sociais e escolares

Estigmatização por professores e colegas

Pior adaptação

Perda de autoestima

Problemas relacionados à imagem corporal

Retardo de crescimento e de maturidade sexual

Fonte: Autoria própria.

Para as pessoas com DF, esse é o período em que se tornam 
independentes no controle de sua doença e não mais seguido-
res das diretrizes paternas. É quando compreendem que sua 
doença tem elevado potencial de gravidade e será enfrentada 
no restante da vida.7 Todavia, muitos desses adolescentes apre-
sentam dificuldade em aceitar a responsabilidade sobre sua 
doença.8 A falta de compreensão pode ser crucial para o ma-
nejo de uma doença como a DF, onde é necessário um ótimo 
cuidado para reduzir as complicações crônicas.7

Além de os sintomas e complicações característicos da DF 
serem, particularmente, desafiadores nesse período de vida,7 
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podemos observar nas pessoas com a doença retardo no cresci-
mento e no desenvolvimento de caracteres sexuais secundários.9 
Por outro lado, os adolescentes, mesmo do sexo feminino, não 
apresentam bom conhecimento das complicações relacionadas 
à gravidez nem da possibilidade de gerarem crianças com DF.7 
Essa falta de conhecimento, em um período onde se inicia a ati-
vidade sexual, deve receber cuidados por parte dos profissionais 
de saúde, incluindo orientação sobre anticoncepção.7

O fato de esses pacientes ficarem atrás de seus pares no de-
senvolvimento de características sexuais secundárias contribui 
para a pobre imagem corporal e baixa autoestima observada 
na doença,10 causando maior nível de morbidade psicossocial e 
problemas de ajustamento.7

Cabe também ressaltar que a prevalência de alterações psi-
quiátricas em adolescentes com DF (50%) é maior que a encon-
trada na população adolescente normal, cujas taxas variam en-
tre 9,6% e 22%. A manifestação mais frequentemente descrita é 
a depressão, em 12,5% dos pacientes, prevalência maior do que 
em adolescentes normais (4% a 8%).11

Outra característica marcante desse período é que os adolescen-
tes com DF se encontram menos envolvidos em atividades sociais, 
quando comparados a adolescentes sem a doença. Parte deste 
comportamento se deve ao fato de eles serem vistos como doentes 
por companheiros e professores e, portanto, não serem escolhidos 
para assumirem posições de liderança dentro do grupo.12

Ambulatório de transição

De modo geral, as pessoas com DF deixam o serviço de pedia-
tria sem preparo adequado, já que é a idade cronológica que 
determina a transferência para o ambulatório de adultos e não 
a compreensão ou a aderência da pessoa com a doença.13
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Vários fatores são considerados como barreira ao sucesso 
dessa transição, como gravidade da DF e das complicações, 
autoconfiança, entendimento sobre a sua doença, além do ní-
vel educacional e socioeconômico.13 Vale ressaltar que, nas en-
fermidades crônicas como a DF, os aspectos psicossociais são 
mais dominantes do que os biomédicos na predição da adapta-
ção perante a doença.7

A possibilidade de disparidade no cuidado de saúde relacio-
nada à demografia é outro fator a ser considerado, visto que, 
em sua maioria, esses indivíduos pertencem a grupos raciais e/
ou socioeconômicos menos favorecidos.6

A participação de familiares e de professores, oferecendo 
apoio e auxílio no entendimento da doença, é fundamental no 
processo de transição. O maior entendimento da doença melhora 
o autocuidado, tornando a pessoa mais independente.7 É impor-
tante que os familiares evitem comparações entre a pessoa com 
a doença e seus irmãos saudáveis, os quais podem apresentar 
melhor desempenho acadêmico.10 Os professores, por sua vez, 
podem auxiliar na identificação de comportamento antissocial.10

Uma transição bem-sucedida requer avaliação basal e con-
tinuada das necessidades da pessoa com a doença, compreen-
são do seu nível de educação e entendimento sobre o trânsito 
no âmbito do sistema de saúde. Além disso, deve ser permitido 
à pessoa com DF questionar e expressar suas preocupações 
sobre o processo de transição.13

Diante da necessidade de estratégias que objetivem melhor 
ligação entre os programas pediátricos e de adultos,4 surgiu 
a proposta de criação do ambulatório de transição. Ou seja: 
um ambulatório especial para adolescentes e adultos jovens, 
dirigido em conjunto por pediatras e hematologistas com expe-
riência em DF.4
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Idealmente, o ambulatório de transição deve ter um mode-
lo de cuidado holístico, respeitoso, atualizado do ponto de vista 
científico, baseado no relacionamento pessoal, centrado na famí-
lia, conectado com a comunidade e culturalmente competente.6

Existem vários modelos de ambulatório de transição, mas 
sua instituição costuma ser demorada, além da necessidade de 
investimento financeiro e pessoal especializado.1, 8, 14, 15 Como 
os adolescentes com DF necessitam urgentemente de melhor 
atendimento,4 não podemos esperar pela implantação do mo-
delo ideal e, sim, criar nosso próprio ambulatório, a partir das 
condições físicas e de pessoal disponíveis.
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Sexualidade
Théo Lerner | Silvia Lúcia Ferreira | Aline Silva Gomes Xavier

Historicamente, a sexualidade humana tem sido um tema de 
difícil discussão, em especial no meio científico. As expressões 
da sexualidade ultrapassam em diversos aspectos os limites da 
ciência médica, com implicações culturais, morais, religiosas, 
entre outras. Questões relacionadas ao gênero, à cultura e à mo-
ral tornam a abordagem do assunto uma tarefa complexa, dados 
as diferentes interpretações e conceitos aplicados ao tema.

Somente nos últimos 50 anos é que a comunidade científica 
começou a observar com maior atenção os fenômenos relacio-
nados à esfera da sexualidade de maneira mais detalhada. Isso 
ocorreu a reboque de transformações sociais que induziram 
profundas mudanças nas formas como a sexualidade é enca-
rada pela sociedade. A disponibilização dos meios de anticon-
cepção hormonal desvinculou a prática do sexo da atividade 
reprodutiva, especialmente para as mulheres. A pandemia da 
aids levantou discussões importantes sobre as práticas sexuais 
reais das pessoas em comparação com a idealização social de-
las, influenciando de maneira significativa a estruturação das 
estratégias de prevenção e de controle da doença. Ainda me-
rece menção a evolução dos meios de comunicação eletrônica, 
que tornaram possível a disseminação de informações sobre os 
mais diversos assuntos, entre eles a sexualidade em todas as 
suas variações, de forma ampla e de fácil acesso.

As dificuldades em relação à sexualidade são altamente pre-
valentes na população. Estima-se que cerca de 40% das mu-
lheres apresentem algum tipo de problema sexual ao longo de 
suas vidas. A formação da maioria dos profissionais de saúde, 
em especial os médicos, é bastante deficiente quanto às queixas 
sexuais das mulheres. Segundo o estudo de Abdo et al.,1 60% 
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dos ginecologistas brasileiros não investigam, espontanea-
mente, a qualidade da vida sexual das mulheres, enquanto o 
tratamento mais recomendado pelos profissionais para a dor 
durante o ato sexual tem sido a reposição hormonal. Os aspec-
tos psicológicos, sociais e relacionais associados às queixas se-
xuais são frequentemente menosprezados ou ignorados. 

De maneira geral, a discussão sobre a sexualidade feminina 
tende a considerar as mulheres um grupo homogêneo do ponto 
de vista sexual, sem ater-se a especificidades e necessidades 
diferenciadas de vários subgrupos delas.

Nesse contexto, inserem-se as mulheres com doença fal-
ciforme, cuja condição clínica pode trazer importantes reper-
cussões para a vida sexual não adequadamente exploradas. A 
própria DF é estudada muito mais em termos de suas conse-
quências clínicas do que em seu impacto social. Embora se-
jam poucas as doenças genéticas que podem ser consideradas 
como raciais ou étnicas, as falciformes, por exemplo, atingem 
precoce e prevalentemente a população negra, com taxas ele-
vadas de morbiletalidade. 

Além dos inúmeros problemas que provocam essas doen-
ças, elas também interferem na vida sexual e reprodutiva de 
mulheres e de homens. E ainda são poucos os estudos voltados 
para identificar aspectos subjetivos da saúde reprodutiva. Está 
aqui entendida, vale dizer, como a vivência plena da sexuali-
dade, o planejamento reprodutivo, o uso de contraceptivos, a 
gravidez, o parto e o puerpério.

Vivência da sexualidade e planejamento reprodutivo 

Desde cedo, as meninas sentem o impacto da doença falciforme 
pelo fato de a menarca e de as características sexuais, como o 
desejo sexual, apareceram tardiamente, ocorrendo em conse- 
quência, o retardo na vivência da sexualidade. O despertar para 
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as relações afetivas, que caracteriza essa fase, é bastante diferen-
ciado, pois, além dos sintomas comuns à patologia, podem apare-
cer as úlceras de membros inferiores e a icterícia, que alteram a 
imagem corporal e, em consequência, a afirmação da sexualida-
de. Muitas dúvidas instalam-se devido ao medo do desconhecido 
dessa fase da vida e também por não estarem preparadas para en-
frentar os diferentes sinais e sintomas da doença. As intercorrên-
cias clínicas, nessa fase, podem ser graves e criam dificuldades 
sobretudo com relação às experiências reprodutivas. 

Os problemas agravam-se quando, somado a esse quadro, 
houver também o desconhecimento de profissionais de saúde 
sobre as intercorrências da doença na idade reprodutiva e as 
mais adequadas abordagens para o tratamento. 

Pesquisa realizada por Ferreira e Silva2, com 14 mulheres 
diagnosticadas com doença falciforme residentes na cidade de 
Salvador e Região Metropolitana (BA), identifica que o início da 
vida sexual se deu em média aos 20, 21 anos. A diferença entre 
a menarca e o início da vida sexual foi em média de 5 anos e 
com parceiros com os quais já tinham uma relação afetuosa es-
tável. Apesar de a maioria das mulheres negarem a interferência 
da doença falciforme em sua vida sexual, todas apresentaram 
um perfil de vida sexual marcado com características negativas 
como: baixa frequência de relações sexuais, presença da dor na 
relação, medo de ser rejeitada e falta de prazer sexual. 

Nessa pesquisa, entre os sentimentos que causavam inter-
ferência na vida sexual, aparece com maior frequência o medo. 
Este pode ser da dor, da possibilidade de agravamento de al-
gum sintoma e, de modo particular, da úlcera nos membros 
inferiores. A doença provoca fragilidade e insegurança na con-
vivência com os parceiros, principalmente no início do relaciona-
mento. Muitas falam da necessidade de nunca expor a ferida ou 
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o curativo da perna, “porque assusta”. Algumas entrevistadas 
com relacionamentos mais estáveis falaram das dificuldades 
na mudança de posição durante o ato sexual por medo da dor. 
O medo de engravidar também aparece, mesmo porque muitas 
delas não faziam uso regular de método contraceptivo. 

O homem tem um papel importante em relação à saúde re-
produtiva do casal, bem como sobre as escolhas contracepti-
vas, cuja responsabilidade deve ser compartilhada. No caso de 
mulheres com doença falciforme, a satisfação com o método 
escolhido é diretamente proporcional ao envolvimento do par-
ceiro e do suporte que ele oferece. 

Desde a década de 1990 vem crescendo a participação mas-
culina na contracepção. Duarte e Andrade3 observam que o uso 
do preservativo e da vasectomia passou de 1,7% para 4,4% e de 
0,8% para 2,6%, respectivamente.

Para as mulheres em geral, o uso contínuo de altas doses de 
contraceptivos orais combinados, principalmente com altas do-
ses de estrogênios, leva ao aumento do risco de tromboembo-
lismo. No caso das mulheres com doença falciforme, o risco é 
maior devido à interferência da droga na coagulação sanguínea 
e à polimerização das hemácias que causa a vaso-oclusão. Se 
essas mulheres não tiverem acesso aos métodos anticoncepcio-
nais adequados, estarão mais expostas à gravidez indesejada, 
que nesse caso será sempre de risco. Assim, a vivência plena 
da sexualidade depende do acesso a métodos anticoncepcionais 
seguros e com oferta regular pelos serviços de saúde.

Ciclo da resposta sexual feminina

Na década de 60, Masters e Johnson4 definiram a resposta sexual 
humana como uma curva linear dividida em três fases: excitação, 
orgasmo e resolução, sendo a primeira caracterizada pelas alte-
rações físicas destinadas a preparar o corpo para o ato sexual; 
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a segunda pela resposta corporal a uma estimulação sexual ade-
quada; e a terceira pelo retorno às condições de repouso. Na dé-
cada de 70, Kaplan5 acrescentou a esse esquema uma fase de 
desejo antecedendo a excitação, caracterizada pelos fenômenos 
subjetivos que tornariam uma pessoa propensa a receber uma 
estimulação sexual e iniciar a resposta fisiológica.

No ano 2000, Basson6 questionou esse modelo linear ao con-
siderar que uma proporção significativa de mulheres não se 
identificava com a sequência de eventos proposta. Muitas mu-
lheres referem identificar o desejo apenas após a resposta exci-
tatória a um estímulo sexual obtido em um contexto adequado, 
levantando a hipótese de um padrão circular de resposta. Nes-
se padrão, excitação e desejo se sobrepõem quando o contexto 
emocional permite que esses se manifestem. A satisfação obtida 
nessas situações aumentaria a sensação de conforto e intimida-
de, favorecendo a disponibilidade para novos encontros sexuais. 
Vale ressaltar que essa satisfação não é condicionada a qualquer 
ato sexual praticado nem à obtenção do orgasmo, podendo variar 
enormemente segundo as preferências individuais.

Assim, podemos considerar que o contexto atribuído às situa-
ções cotidianas, mesmo sendo de caráter inteiramente subjetivo, 
constitui um dos fatores mais importantes na determinação da 
forma como as pessoas vão vivenciar suas experiências sexuais.

Disfunções sexuais

A disfunção sexual feminina (DSF) pode ser definida como um 
distúrbio de uma das fases da resposta sexual: desejo, excitação 
e orgasmo ou dor ao coito, que resultem em desconforto e pro-
movam impacto na qualidade de vida e nos relacionamento inter-
pessoais. Envolvem diversos problemas, com causas tanto bioló-
gicas quanto psicossociais, sendo multifatorial em sua etiologia.
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A classificação das DSF inclui a fase da resposta sexual mais 
afetada, o tempo de duração do problema, a frequência com que 
ocorre e se está relacionada com algum fator ou evento especí-
fico. É comum a superposição de disfunções ao longo do tempo. 

A possibilidade de o parceiro apresentar uma disfunção tam-
bém deve ser considerada, uma vez que a disfunção usualmen-
te ocorre num contexto de relacionamento interpessoal que 
origina o desconforto ou a sensação de inadequação. Muitas 
mulheres que se queixam de dificuldade para atingir o orgasmo 
apresentam parceiros com dificuldade de controlar a ejacula-
ção, que não conseguem manter a estimulação sexual por um 
tempo suficiente para que a parceira possa sentir prazer. Da 
mesma forma, conflitos conjugais, brigas e mágoas são fatores 
que exercem uma grande influência na contextualização dos 
encontros sexuais e precisam ser investigados.

Abordagem das disfunções sexuais

As dificuldades em se abordar problemas referentes à sexuali-
dade numa consulta médica estão de ambos os lados da mesa. 
Pelo lado da mulher, a vergonha, o medo de um julgamento mo-
ral por parte do médico, a ideia de ser a única pessoa no mundo 
que apresenta esse tipo de problema ou até mesmo a acomo-
dação com a situação podem fazer com que o tema não seja 
trazido à tona. Do lado do médico temos a formação insuficiente 
sobre o tema, levando à insegurança quanto ao diagnóstico ou 
às opções terapêuticas, que faz com que as questões referentes 
à sexualidade da paciente sejam rotineiramente evitadas.

Até o presente momento não existem evidências científicas 
sólidas sobre qualquer medicamento com ação específica so-
bre as disfunções sexuais femininas. A psicoterapia cognitivo-
-comportamental parece ser a forma mais promissora de tra-
tamento para o problema.
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Sexualidade e a mulher com DF

Existem pouquíssimos estudos publicados sobre a sexualidade 
das mulheres com doença falciforme, sendo a maioria deles vol-
tado aos problemas de pacientes do sexo masculino, evidencian-
do um viés de gênero e etnia que tornam aquela população espe-
cífica praticamente invisível em suas demandas e necessidades. 

Por outro lado, a falta de pesquisas específicas sobre o tema 
pode ser interpretada numa perspectiva em que diversos proble-
mas de ordem prática sobre o tratamento e a qualidade de vida 
da pessoa com doença falciforme ainda carecem de maior com-
preensão, recebendo atenção prioritária por parte dos pesquisa-
dores, em detrimento de áreas “complexas” como a sexualidade.

Diversas consequências da DF podem influenciar, de forma 
importante, o comportamento sexual. Pessoas com a doença 
tendem a apresentar atrasos no crescimento (peso e altura), 
com retardo no estirão da puberdade. Esse atraso no desenvolvi-
mento pondero-estatural é mais evidente nos meninos e tende a 
acentuar-se com a idade. No trabalho de Zemel et al.7, avaliando 
o crescimento de 148 crianças com DF, foi encontrado um índice 
de baixo peso em 84% dos participantes e um atraso de um a dois 
anos na maturação sexual. A mulher com DF geralmente che-
ga à adolescência mais baixa e com um desenvolvimento sexual 
menor que o das outras crianças de sua faixa etária, o que pode 
provocar consequências na autoestima.

Os quadros dolorosos da DF favorecem o desenvolvimen-
to de cinesiofobia, ou seja, o medo de mover o corpo. A fre- 
quência e a intensidade da cinesiofobia em pessoas com DF 
são comparáveis àquelas com fibromialgia e lombociatalgia-
crônica. O nível de dor é semelhante em ambos os sexos, mas 
a prevalência é maior no sexo masculino. A cinesiofobia au-
menta o risco para o surgimento de uma série de psicopatias: 
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ansiedade fóbica, psicose, somatização, ansiedade, TOC, de-
pressão e dificuldades interpessoais.

Adolescentes com DF tendem a ser menos satisfeitos com 
seus corpos, apresentam mais sintomas depressivos, gastam 
menos tempo em atividades sociais e têm maior risco de pro-
blemas de ajustamento psicossocial, quando comparados com 
a população em geral.

Estudando oito comportamentos de risco em adolescentes 
com doenças crônicas (tabagismo, abuso de álcool, uso de ma-
conha, uso de outras drogas, iniciação sexual precoce, distúr-
bios alimentares, atos violentos e atos antissociais), Suris et al.8 
encontraram evidências de que adolescentes com doenças crô-
nicas apresentam risco aumentado para fumo (tabaco e maco-
nha), atos violentos e antissociais quando comparados à popu-
lação em geral, mas não para uso de álcool, drogas, iniciação 
sexual precoce ou distúrbios alimentares. As limitações de mo-
vimentação, as internações recorrentes e a medicalização do 
dia a dia da pessoa com DF podem favorecer o desenvolvimento 
de noções de cuidado e proteção no adolescente com essa ca-
racterística, mas não são capazes de prevenir completamente 
os comportamentos de risco, que devem ser investigados pelos 
profissionais de saúde que lidam com o caso.

Considerações finais

A DF apresenta diversas características que influenciam dire-
tamente a forma como as mulheres vivenciam sua sexualidade:

1) Impacto sobre a autoestima: adolescentes com DF desenvol-
vem-se de forma diferenciada de outros jovens da mesma faixa 
etária e podem apresentar dificuldades de mobilização e compli-
cações, como internações e crises dolorosas, capazes de afetar 
a disponibilidade para relacionamentos sociais. A presença de 
icterícia pode influenciar negativamente a autoimagem.
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2) Diminuição da motivação para iniciar atividade sexual em de-
corrência de crises dolorosas crônicas.

3) Ausência de alternativas para a resolução dos problemas: a 
sensação de isolamento e a influência de fatores morais im-
pedem a busca por ajuda. Por outro lado, o sistema de saú-
de não dispõe de serviços especializados no tema. Não existe 
treinamento específico para lidar com questões referentes à 
sexualidade para a grande maioria dos profissionais de saúde.

O desafio que esse quadro impõe é a incorporação do tema 
sexualidade às necessidades de saúde da população com DF, 
visto tratar-se de um elemento básico da qualidade de vida de 
qualquer ser humano. O direito sexual e reprodutivo promove 
crescimento e autonomia individual. O desenvolvimento de lo-
cais de escuta e suporte psicológico a essa população se en-
contra entre as atribuições do setor Saúde.

Referências 
1 ABDO et al. Estudos de comportamento sexual no Brasil. 
ECOS. Rev. Bras. Med. [S.l], n. 57, p. 1329-1335, 2000.
2 FERREIRA, S. L.; SILVA, C. F. Características da sexualidade 
de mulheres negras com doença falciforme em Salvador, na 
Bahia. Conj. & Planej., Salvador, n. especial, p. 38-47, jul./set. 
2010.
3 DUARTE, S. J. H.; ANDRADE, S. M. O. Assistência pré-natal 
no Programa Saúde da Família. Esc. Anna Nery Rev. Enferm., 
[S.l.], v. 10, n. 1, p. 121-126, 2006.
4 MASTERS, W.; JOHNSON, V. O vínculo do prazer. Rio de 
Janeiro: Record, 1975.
5 KAPLAN, H. S. A nova terapia do sexo: tratamento dinâmico 
das disfunções sexuais. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977.



39

6 BASSON, R. Female sexual response: the role of drugs in the 
management of sexual dysfunction. Obstet. Gynecol.; [S.l.], 
v. 98, n. 2, p. 350-353, 2000.
7 ZEMEL, B. S. et al. Effects of delayed pubertal development, 
nutritional status, and disease severity on longitudinal 
patterns of growth failure in children with sickle cell disease. 
Pediatric Res., [S.l.], v. 61, n. 5, p. 607-613, May 2007.
8 SURIS, J. C. et al. Health risk behaviors in adolescents with 
chronic conditions. Pediatrics, [S.l.], v. 122, n. 5, 
p. e1113-e1118. Nov. 2008.

Bibliografia complementar
BENNETT, N.; MULHALL, J. Sickle cell disease status and out 
comes of African-American men presenting with priapism. 
The Journal of Sexual Medicine, [S.l.], v. 5, p. 1244-1250. 2008.

BERTHAUT, I. et al. Influence of sickle cell disease and 
treatment with hydroxyurea on sperm parameters and fertility 
of human males. Haematologica. The Hematology Journal, 
[S.l.], v. 93, n. 7, p. 988-993, July 2008.

BIVALACQUA, T. J. et al. Establishment of a transgenic sickle 
cell mouse model to study the pathophysiology of priapism. 
The Journal of Sexual Medicine, [S.l.], v. 6, p. 2494-2504, 2009.

KNIGHT-MADDEN, J.; BARTON-GOODEN, A. MALOTT, R. W. 
Opinion: notes from a radical behaviorist – Are women, people 
of color, asians, and southern Europeans inherently inferior to 
north-european males? A history of biological determinism – 
a cultural, spiritual and intellectual disgrace – and the 
implications for understanding “mental illness”. Behavior 
and Social Issues, [S.l.], v. 16, p. 134-169, 2007.



40

PELLS, J. et. al. Fear of movement (Kinesiophobia), pain, and 
psychopathology in patients with sickle cell disease. Clinical 
Journal of Pain, [S.l.], v. 23, issue 8, p. 707-713, Oct. 2007.

SALQUE, C. et al. Sickle cell anemia and pregnancy: 
considerations on systematic prophylactic transfusion 
J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod., Paris, v. 30, n. 2, p. 160-165, 
Apr. 2001.

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner & Suddarth, tratado de 
enfermagem médico-cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. v. 2.

VANNATTA, K. et al. Peer acceptance and social behavior during 
child hood and adolescence: how important are appearance, 
athleticism, and academic competence? International Journal 
of Behavioral Development, [S.l.], v. 33, n. 4, p. 303-311, 
July 2009.

ZAGO, M. A. Considerações gerais. In: AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Manual de diagnóstico e tratamento 
de doenças falciformes. Brasília: Ministério da Saúde; Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, 2002. p. 10-12.



41

Período reprodutivo e anticoncepção
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No Brasil, o aconselhamento genético vem assumindo um pa-
pel importante, apesar das dificuldades ainda encontradas de 
acesso a esse tipo de serviço. É importante que a população 
tome conhecimento da existência da doença falciforme (DF).1 

O Ministério da Saúde vem promovendo programas de combate 
à morbimortalidade decorrente da DF. Isso se justifica pela for-
mação racial do País e pelo baixo custo dos exames laboratoriais 
envolvidos. A informação genética sobre a doença e o traço falci-
forme vem sendo priorizada para facilitar o diagnóstico precoce.

As políticas de prevenção da doença e a promoção de direi-
tos fundamentais compõem um binômio a ser equilibrado. Por 
um lado, busca-se a redução de doenças; por outro, procura-
-se garantir os direitos sexuais e reprodutivos. A abordagem da 
mulher com hemoglobinopatia falciforme exigirá sempre pon-
derações de alcance bioético, cabendo esclarecer muito mais 
que simplesmente a questão de métodos anticoncepcionais. 
O aconselhamento genético sempre deve buscar informar e 
orientar para o exercício da autonomia. 

A demanda ao serviço de planejamento reprodutivo é direta-
mente proporcional à efetividade da prestação dos serviços de saú-
de em geral. Assim, melhorando o acesso e a qualidade dos ser-
viços de saúde, com consequente melhoria da qualidade de vida, 
maior proporção das pessoas com DF atingirá a idade reprodutiva 
e aumentará naturalmente a demanda por aqueles serviços.

As iniciativas do Ministério da Saúde para contemplar de 
maneira específica a população com doença e traço falciforme 
revestem-se do caráter de equidade que deve orientar as polí-
ticas públicas.
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A capacidade reprodutiva na doença falciforme

A DF geralmente é acompanhada de atraso no desenvolvimen-
to físico e sexual, o que pode retardar a puberdade.7 Contudo, a 
maturação sexual acontece para a maioria, e a capacidade repro-
dutiva é preservada. A época da menarca poderá sofrer atraso.12

Serjeant, Singhal e Hambleton verificaram, em estudo coor-
te prospectivo na Jamaica, que o principal determinante da me-
narca foi atingir o peso de 38 kg.10 Em estudo de caso-controle 
realizado com pessoas com DF do ambulatório de Hematologia 
Pediátrica da Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, foi evi-
denciado atraso de 1,7 anos na média da idade da menarca nas 
meninas com a doença em relação aos controles. Porém o pa-
drão ovulatório em mulheres nuligestas com DF assemelhou-
-se ao das saudáveis, o que permite a gravidez.12 

Apesar do atraso no início da puberdade e do comprometi-
mento do desenvolvimento físico e sexual, a maturação sexual 
é alcançada na maioria das pessoas com DF. Ainda que tardia-
mente, o desenvolvimento sexual completa-se e a capacidade 
reprodutiva é preservada. Desse modo, infertilidade não parece 
ser a regra geral.

A DF não impede nem contraindica a gravidez, contudo a 
morbimortalidade materna e fetal é um problema frequente 
com risco elevado.11, 14 A gravidez é uma das condições que pode 
piorar o quadro de anemia na DF.2

Padrão ovulatório

Para verificar se o padrão ovulatório de mulheres com DF as-
semelhava-se ao de mulheres saudáveis foi realizado um estu-
do comparativo. Não houve diferença significativa na média de 
idade cronológica entre os dois grupos (p = 0,2) no padrão do 
ciclo menstrual, quando comparados duração do fluxo (p = 0,4) 
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e intervalo entre os ciclos (p = 0,3); nem quanto à idade da me-
narca (p = 0,05). A média da hemoglobina no grupo com DF foi 
de 8,4 g/dL (± 0,9) e no grupo controle foi de 12,6 g/dL (± 0,8), (p 
< 0,01). A frequência de ciclos ovulatórios entre casos (76,9%) e 
controles (92,3%) foi semelhante (p = 0,5), mas com predomínio 
de mulheres com os três ciclos ovulatórios no grupo controle 
(84,6%) em relação aos 23,1% no grupo de casos (p = 0,04). Ou-
tro estudo mostrou que o padrão menstrual de mulheres com 
DF é um pouco diferente das mulheres controles: as com DF 
apresentaram ciclos menstruais mais curtos. Nesse estudo, as 
mulheres com DF apresentaram ciclos menstruais com maior 
duração e quantidade que as controles. Além disso, elas apre-
sentaram mais dismenorreia.

Dismenorreia

Um estudo prospectivo, que avaliou calendários menstruais de 
mulheres com DF por seis meses, tinha por objetivo verificar se 
havia associação entre o padrão menstrual e as crises de dor. 

Foram recrutadas 82 mulheres e 42 completaram o calendá-
rio menstrual. Um total de 213 ciclos menstruais foi avaliado. A 
média de duração do ciclo foi de 28,9 (± 5,95) dias, enquanto a 
duração do período menstrual foi de 4,69 (± 4,65) dias. Durante 
o período menstrual, 37% das mulheres tiveram crises de dor; 
61,5% das crises estavam associadas ao fluxo menstrual.

Três crises foram documentas em 21% das mulheres, em seis 
meses, durante o período menstrual. Em 42%, não houve as- 
sociação entre a menstruação e as crises. Em resumo, 58% das 
mulheres tiveram alguma crise associada ao ciclo menstrual. 
Nos casos graves, o uso de contraceptivo combinado ou de depo-
-provera para induzir a amenorreia (bem como para ter o efeito 
contraceptivo) deve ser considerada uma boa opção terapêutica.
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Outro estudo mostrou que mulheres mais velhas com DF 
apresentavam ciclos menstruais com duração em número de 
dias maior. O estudo sugere que a menstruação possa ser um 
fator precipitante de crises de dor em mulheres com a doença.

A DF não impede nem contraindica a gravidez, contudo a 
morbimortalidade materna e fetal é um problema frequente 
com risco elevado.11, 14 A gravidez é uma das condições que pode 
piorar o quadro de anemia na DF.2

Saúde sexual e reprodutiva – enfoque legal 
e ações em planejamento reprodutivo

A saúde sexual e reprodutiva é considerada um dos direitos 
humanos fundamentais. A pessoa ou o casal têm o direito de 
decidir o número de filhos e o momento em que deseja tê-los.

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 

da paternidade responsável, o planejamento reprodutivo é livre 

decisão do casal, competindo ao Estado proporcionar recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas (Constituição Brasileira, 1988, artigo 226, § 7°).

A orientação de planejamento reprodutivo para portadores 
de traço ou doença falciformes reveste-se de particularidades 
tão acentuadas que justificam a elaboração específica do tema 
para essa população. 

As ações em planejamento reprodutivo devem ter início an-
tes da idade fértil, pelo potencial educativo que encerram, mui-
to embora esse potencial seja negligenciado e corriqueiramen-
te negado. O enfoque educativo deve ser realizado em grupos, 
usando metodologia participativa, tendo o objetivo de estabe-
lecer um processo contínuo de educação, que vise trabalhar a 
atenção integral. Outros aspectos da saúde reprodutiva devem 
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ser abordados, tais como: sexualidade, conhecimento do corpo, 
questões de gênero, vulnerabilidades às doenças sexualmente 
transmissíveis, à violência, aos direitos sexuais e reprodutivos. 

Na idade reprodutiva, as ações educativas devem ser garan-
tidas de modo contínuo e personalizadas, com a avaliação do 
risco reprodutivo.

Os elementos fundamentais da qualidade da atenção são: 
escolha livre de métodos, informação completa para a clien-
tela, competência técnica de quem dispensa os métodos, boa 
relação usuário-serviço, acompanhamento adequado e a inte-
gração do planejamento reprodutivo ao atendimento em saú-
de reprodutiva. 

Quanto à avaliação da mulher/casal, a consulta inicial engloba:3

• Avaliação clínica e ginecológica completa: anamnese, exame 
físico geral, exame ginecológico e realização do exame pre-
ventivo de câncer de colo uterino (se ele foi realizado há mais 
de um ano).

• Análise da escolha e prescrição do método anticoncepcio-
nal: a escolha deve ser livre e esclarecida, a partir de in-
formações sobre os métodos existentes no mercado e os 
disponíveis na rede pública de saúde, seus riscos e benefí-
cios, mecanismo de ação, modo de uso, eficácia, efeitos co-
laterais e efeitos não contraceptivos. É fundamental levar 
em consideração as preferências individuais e o contexto 
de vida dos usuários. As escolhas são complexas e multifa-
toriais, podendo passar por mudanças. 

• Encaminhamento para as atividades educativas.

• Preenchimento adequado dos registros contendo informações 
sobre: tipo de risco, método disponibilizado, avaliação clínica 
e conclusão do atendimento. Em caso de exclusão anotar a 
data e o motivo.
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Quanto às consultas de retorno, englobam: 

• Reavaliação da indicação e da aceitabilidade do método, de 
acordo com a presença ou não de reações adversas e efeitos 
colaterais, dificuldades na aplicação do método, participação 
do parceiro etc. 

• Informação sobre a menstruação.

• Avaliação do peso, pressão arterial, exame das mamas, exa-
me ginecológico, intercorrências clínicas ou ginecológicas; 
solicitação de exames complementares, se necessário.

• Orientação sobre a importância do retorno e a participação 
nas ações educativas.

• Agendamento do retorno – a periodicidade depende do méto-
do em uso.

A indicação do método anticoncepcional a ser utilizado pela 
mulher/casal deve considerar: 

• Quanto ao método propriamente dito: eficácia, inocuidade, dis-
ponibilidade, facilidade de uso, aceitabilidade e reversibilidade.

• Quanto aos usuários: estado de saúde, presença de risco re-
produtivo, escolha pessoal, condições socioeconômicas, en-
tendimento do uso adequado do método, fase da vida, hábitos 
de vida, padrão de comportamento sexual, ideias e preconcei-
tos a respeito dos métodos, aspirações reprodutivas, métodos 
utilizados anteriormente e sua respectiva eficácia.

O conjunto de ações oferecidas deve permitir que o usuário 
possa alcançar:

• Capacidade – habilidade de se reproduzir, regular sua fecun-
didade e desfrutar de uma vida sexual saudável.

• Segurança – significa que a regulação da fecundidade, a gra-
videz e o parto terão seus riscos acompanhados pela equipe 
de saúde.
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• Resultado – que no processo reprodutivo, a mulher/casal 
realize uma escolha informada, isto é, tome decisões basea-
das em informações úteis e acuradas.

O conhecimento insuficiente sobre os métodos de anticon-
cepção interfere na capacidade da mulher de prevenir uma 
gravidez indesejada. Isso dar-se-á por dois mecanismos: por 
acreditar que determinado método acarrete problemas que não 
são reais (“pílula causa infertilidade”, “DIU causa câncer”); ou 
ainda, por fazer uso incorreto do método (por exemplo, quando 
toma a pílula só quando tem relação sexual).5 

A humanização do atendimento 

Antes de adentrarmos especificamente aos métodos anticon-
cepcionais a serem oferecidos no planejamento reprodutivo, é 
mandatório discutirmos um pouco sobre a humanização: um dos 
principais aspectos determinantes da efetividade do serviço. 

A dimensão do problema e a extensão das consequências 
envolvidas no planejamento reprodutivo às pessoas com traço e 
à doença falciformes permeiam esse atendimento de dilemas e 
controvérsias, gerando impasses de difícil solução. Nesse con-
junto de atendimento, a prestação de serviço em alto padrão de 
humanização será sempre uma garantia de efetivo acolhimen-
to, adequada informação e decisão segura. 

A qualificação da atenção ao planejamento reprodutivo deve 
ser ampla, abrangendo aspectos técnicos, bioéticos e humanos. 
Faz-se imprescindível o treinamento específico sobre as patolo-
gias em questão, o atendimento humanizado e a harmonização 
e sintonia das equipes, que serão o instrumento fundamental e 
necessário para o sucesso de um serviço que pretenda ser eficaz.

Além de tudo, sabe-se que as opções anticoncepcionais ain-
da são insuficientes para contemplar todas as necessidades de 
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anticoncepção existentes. Se essa questão é um entrave a ser 
discutido com os usuários em geral, com as pessoas com traço 
e doença falciformes, ela assume proporções que reforçam a 
necessidade do atendimento multidisciplinar e a capacidade do 
atendimento humanizado.

Métodos anticoncepcionais 

Todos os métodos anticoncepcionais possuem a sua percentagem 
de falha. A Organização Mundial da Saúde9 os divide em:

• Métodos muito eficientes: abstinência sexual, pílula, injeção anti-
concepcional, dispositivo intrauterino (DIU), vasectomia e ligadu-
ra de trompas, implante, anel vaginal, adesivo anticoncepcional.

• Métodos eficientes: pílula do dia seguinte/contracepção de 
emergência, diafragma, camisinha, camisinha feminina.

• Métodos pouco eficientes: espermaticida, método do muco, 
tabelinha, coito interrompido.

Quanto às condições de uso, o Manual dos critérios médicos 
de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde para uso de 
métodos anticoncepcionais,9 classifica-os em quatro categorias: 

• Categoria 1: não existe restrição ao uso do método anticon-
cepcional.

• Categoria 2: as vantagens do uso do método geralmente se 
sobrepõe aos riscos teóricos ou comprovados, podendo ser 
necessário acompanhamento especial.

• Categoria 3: os riscos teóricos ou comprovados geralmente se 
sobrepõe às vantagens de uso do método, sendo indicado apenas 
após criteriosa avaliação de custo-benefício e acesso a serviços 
clínicos complementares com cuidadoso acompanhamento.

• Categoria 4: o método anticoncepcional não deve ser utilizado.
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O mero diagnóstico de traço ou doença falciforme não de-
termina a inclusão de qualquer dos métodos conhecidos nas 
categorias 3 e 4.

A despeito da escolha da mulher/casal, o uso do preservativo 
masculino ou feminino deve ser sempre fortemente recomen-
dado como prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. 
Além do mais, deve-se esclarecer e reforçar que essa prática 
garante níveis ainda mais elevados de anticoncepção.

Quanto aos métodos hormonais e o DIU

Ao longo dos anos, os métodos hormonais vêm passando por 
modificações e avanços que ajudam a superar as barreiras 
antes tão frequentes para sua adesão, tais como: efeitos co-
laterais, vias de administração e intervalo de uso. O primei-
ro dos métodos hormonais foi a pílula, lançada por volta de 
1960, com dosagem hormonal aproximadamente seis vezes 
superior às atuais, com efeitos adversos mais frequentes e 
maior limitação do uso. 

Quanto aos critérios médicos de elegibilidade dos métodos de 
anticoncepção no caso de DF (Quadro 1), pode-se verificar que os 
métodos hormonais incluem-se nas categorias 1 e 2, podendo ser 
utilizados independentemente da via de administração. Na cate-
goria 1, encontram-se todas as formulações à base de progeste-
rona, incluindo o DIU de liberação de levonorgestrel. Na categoria 
2, estão os anticoncepcionais combinados e o DIU de cobre.

Quadro 1 – Critérios médicos de elegibilidade para uso 
dos métodos de anticoncepção no caso de DF

MÉTODOS CATEGORIAS

AHCO 2 

AHCI 2
Continua
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MÉTODOS CATEGORIAS

AC/AV 2

PP 1

AMPD NET-EM 1

IMPLANTES DE LNG/ETG 1

DIU-Cu 2

DIU-LNG 1

Fonte: OMS, 2009

Anticoncepcional hormonal combinado oral (AHCO); anticoncepcional hormonal combinado injetável (AHCI); anticon-
cepcionais e o anel vaginal combinado (AC/AV); pílula somente com progestogênio (PP); acetato de medroxiproges-
terona de deposito (AMPD); enantato de noretisterona (NET-EN); implantes de levonorgestrel e etonogestrel (LNG/
ETG); DIU de cobre (DIU-Cu); DIU de liberação de levonorgestrel (DIU-LNG). 

Assim, a DF isoladamente não é uma condição limitadora 
para o uso de métodos de anticoncepção hormonal e DIUs como 
verificado na Tabela 1. Diferentes estudos demonstram que o 
uso isolado de progestagênios, em mulheres com a doença, não 
apresentam efeitos adversos hematológicos. Ao contrário, ali-
viam as dores físicas constantes nestas mulheres e parecem 
melhorar os parâmetros hematológicos.4, 6, 8, 13

De Ceulaer et al.,15 demonstraram em seu estudo melho-
ra de parâmetros hematológicos em mulheres que receberam 
acetato de medroxiprogesterona de depósito: aumento signifi-
cativo da hemoglobina fetal e da hemoglobina total; aumento 
da contagem da massa e sobrevida das hemácias; e queda sig-
nificativa dos reticulócitos, da irreversibilidade de falcização de 
hemácias e da bilirrubina total.4

Quanto aos métodos naturais

Os métodos naturais pertencem à categoria dos métodos pouco 
eficientes. Além disso, segundo o Manual de critérios de elegibili-
dade para escolha dos métodos de anticoncepção, de 2009, a DF é 
uma das condições que expõem a mulher a um risco mais elevado 

Conclusão
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de gravidez indesejada. Isso significa que, para essa população, 
observam-se taxas mais altas de insucesso no uso típico de méto-
dos de barreira e comportamentais. Portanto, não se recomenda o 
uso isolado desses métodos para as mulheres com a doença. 

Quanto aos métodos definitivos

Não há impedimentos específicos para seu uso quanto à DF, 
devendo estar disponíveis. A decisão de realização de vasec-
tomia ou laqueadura ante o desejo de um casal com traço ou 
doença falciforme enseja profunda discussão multidisciplinar. 
Além disso, deve-se produzir conhecimento que embase políti-
cas públicas quanto a essa questão específica. 

A anticoncepção em situações especiais

Em caso de violência sexual, relação sexual desprotegida ou 
rompimento do preservativo, a instituição de contracepção de 
emergência é altamente benéfica e pode ser utilizada em até 
cinco dias do evento (maior efetividade nas primeiras 72 horas): 

• Primeira escolha: pílula à base de progesterona, levonorges-
trel (Categoria 1), na dose de 1,5 grama em tomada única, ou 
0,75 miligramas de 12/12 horas (duas tomadas). Eficácia de 
98,9% nas primeiras 72 horas.

• Segunda escolha: o método de Yuzpe (Categoria 2), realizado 
com anticoncepcionais hormonais combinados (AHOC) na se-
guinte posologia: 

> AHOC com 50 microgramas de etinilestradiol e 250 micro-
gramas de levonorgestrel por comprimido: 4 comprimidos em 
dose única ou 2 comprimidos a cada 12 horas; ou

> AHOC com 30 microgramas de etinilestradiol e 150 micro-
gramas de levonorgestrel por comprimido: 8 comprimidos em 
dose única ou 4 comprimidos a cada 12 horas. Eficácia de 96,8% 
nas primeiras 72 horas.



52

O levonorgestrel nas dosagens preconizadas possui maior efi-
cácia e tolerabilidade, além de não apresentar interferência com 
uso dos antirretrovirais. A via oral é a preferencial, porém nos ca-
sos de inconsciência ou vômitos a via vaginal poderá ser utilizada. 

Outras situações especiais

Além das situações citadas acima, diversas outras poderão es-
tar presentes com DF. Cada caso deverá ser analisado na sua 
singularidade para a adoção da adequada estratégia de anticon-
cepção. A ocorrência de hipertensão, HIV/aids, dislipidemias, 
tabagismo, idade superior a 35 ou 40 anos, uso de outros medi-
camentos (por exemplo: anticonvulsivantes e antirretrovirais), 
período pós-parto ou pós-abortamento, entre outras, requer a 
atenção e a cuidadosa escolha do método contraceptivo. Por-
tanto, os profissionais envolvidos, devem estar familiarizados 
com tais ocorrências, podendo utilizar como referência o Manu-
al de critérios médicos de elegibilidade da Organização Mundial 
da Saúde para uso de métodos anticoncepcionais. 

Considerações finais

O oferecimento de serviços de planejamento reprodutivo para mu-
lheres com DF deve ser realizado por equipe multidisciplinar e 
pautar-se na capacitação técnica e na humanização dos profissio-
nais envolvidos. O apoio e orientações dos serviços de planejamen-
to reprodutivo são de extrema relevância, pois determinam melho-
ra clínica e na qualidade de vida das mulheres com a doença.11

Os métodos de anticoncepção disponíveis são aplicáveis aos 
portadores de DF. O uso de acetato de medroxiprogesterona de 
depósito tem sido relacionado a benefícios clínicos e hemato-
lógicos significativos, por isso, representa a primeira escolha. 
A pílula de levonorgestrel constitui a primeira escolha perante 
a necessidade de anticoncepção de emergência. Métodos com-
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portamentais e de barreira não devem ser indicados isolada-
mente. Sempre se recomenda o uso do preservativo como pre-
venção às doenças sexualmente transmissíveis.
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Gestação
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A doença falciforme (DF) também interfere na vida sexual e re-
produtiva de mulheres e de homens. Apesar disso, ainda são 
poucos os estudos voltados para identificar aspectos subjetivos 
da saúde reprodutiva. Esta deve ser aqui entendida como a vi-
vência plena da sexualidade, o planejamento reprodutivo, o uso 
de contraceptivos, a gravidez, o parto e o puerpério.

Ao longo da gestação, ocorrem alterações fisiológicas no vo-
lume sanguíneo e na hemostasia. O conhecimento dessas altera-
ções é fundamental, pois é capaz de potencializar a ocorrência de 
problemas hematológicos na gestação, como anemias, hemor-
ragias e tromboembolismo. A DF pode influenciar desfavoravel-
mente a evolução da gestação, tendo como resultado o aborta-
mento. Um estudo de gestantes jamaicanas com DF revelou que 
apenas 57% das gestações evoluíram bem, com recém-nascidos 
vivos, comparados com 89% nos controles.1 

Serjeant et al.,2 em estudo comparativo entre mulheres com 
DF que estavam grávidas e outras de um grupo-controle, consta-
tou que as mulheres SS tiveram menarca e a primeira gestação 
mais tardiamente. O número de abortos foi maior do que o obser-
vado no grupo-controle, 36% e 10%, respectivamente. Além dis-
so, comprovou que os recém-nascidos SS tinham menor idade 
gestacional e baixo peso ao nascer, em comparação com os do 
grupo-controle. A perda fetal e o aumento da morbidade materna 
em mulheres com DF foram também confirmados. 

Gravidez, parto e puerpério 

Para as mulheres com DF, a gravidez é uma situação potencial-
mente grave, que pode deixá-las ainda mais fragilizadas e inse-
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guras. Mesmo com alta incidência de complicações durante a 
gestação, elas convivem com o sentimento positivo de engravi-
dar, ter filhos e da realização da maternidade. Durante o parto e 
o puerpério, necessitam de assistência diferenciada, pois viven-
ciam, nesses momentos de alegria e plenitude, o risco de morte 
e o medo que o filho também tenha a doença. 

No período pré-concepcional devem ser revisados o quadro 
vacinal e os exames laboratoriais rotineiros, incluindo urocul-
tura. Tratamento da bacteriúria assintomática e o uso de acido 
fólico (5 mg/dia) são medidas obrigatórias na gestação.

Todas as gestantes e, de modo particular, aquelas com 
DF, deveriam chegar tranquilas ao momento do trabalho de 
parto, após o acompanhamento pré-natal adequado. O pré-
-natal é o período em que deve ser feito o rastreamento dos 
fatores de risco gestacionais e o tratamento das enfermida-
des associadas. Deve-se solicitar a eletroforese de hemoglo-
bina, entre os exames de rotina para o diagnóstico da DF. 
Uma vez detectada, está-se diante de uma gravidez de ris-
co, que deverá ser acompanhada em serviço especializado e 
com a presença de hematologista.

Devido às complicações, a gravidez em mulheres com DF é 
considerada de alto risco. Ou seja, a mãe e/ou o bebê apresentam 
maior probabilidade de terem a saúde comprometida e com risco 
de vida em percentagem maior que as mulheres sem a doença.

A não realização do pré-natal, por si só, pode ser conside-
rado fator de risco para a gestação. As gestantes com DF de-
vem ter um intervalo de duas semanas para as consultas de 
pré-natal, até a 26ª semana, e, após tal período, em consultas 
semanais. É importante que sejam atendidas por uma equipe 
multiprofissional, a fim de garantir que todos os aspectos da 
gravidez sejam abordados.3 
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Embora as mulheres com DF estejam sujeitas a riscos du-
rante a gravidez, isso não impede, sequer atenua, o desejo de 
engravidar. Por outro lado, os profissionais de saúde estão ainda 
muito despreparados para atuar no cuidado, em particular du-
rante a gestação, o que pode contribuir para aumentar a inse-
gurança e o medo que elas experimentam nessa fase da vida. 
Faz-se necessário o acompanhamento do pré-natal diferencia-
do e iniciado o mais precocemente possível. Preferencialmente, 
deve ser realizado em serviços com equipes capacitadas, a fim 
de diminuir a incidência das complicações, assegurar tratamen-
to adequado e reduzir, assim, a mortalidade materna e perinatal. 

O planejamento da gestação é fundamental, sobretudo em 
mulheres com DF, as quais devem receber suporte de equipe 
multiprofissional e multidisciplinar com obstetras, nutricionistas 
e hematologistas. Os cuidados devem ser recebidos, de preferên-
cia, em centros de referência para gestação de alto risco. A equi-
pe precisa estar atenta para o estado nutricional, ser minuciosa 
na profilaxia das infecções, e ater-se no cuidado de uso muito 
restrito de transfusão sanguínea. Tais são as medidas mais im-
portantes para diminuir a morbiletalidade materna e fetal.

Mesmo com acompanhamento especializado, estudos têm 
demonstrado que a assistência pré-natal, por si só, não con-
segue identificar adequadamente o risco intraparto. Cabe sa-
lientar que o trabalho de parto, o parto e o puerpério consti-
tuem períodos nos quais a atenção médica e de enfermagem 
de boa qualidade pode ser decisiva para o desfecho em bom 
termo da gestação.4

A gravidez pode agravar a DF com o aumento da frequência 
e da gravidade das crises dolorosas e das infecções. Os riscos 
materno-fetais incluem aumento das crises vaso-oclusivas no 
pré e no pós-parto, infecções no trato urinário, complicações 
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pulmonares, anemia, pré-eclâmpsia e até óbito. Nas complica-
ções fetais, observam-se partos pré-termo, restrição do cres-
cimento intrauterino devido à vaso-oclusão placentária, sofri-
mento fetal durante o trabalho de parto e no parto, além de 
elevação da taxa de mortalidade perinatal. 

Fatores biológicos e sociais podem, assim, representar ris-
cos para um desfecho desfavorável da gestação e devem ser ca-
racterizados como marcadores e preditores de morbiletalidade 
futura. Dessa forma, durante a gestação, as mulheres com DF 
encontram-se em condições especiais inerentes ao estado gra-
vídico, que acarretam mudanças nos processos metabólicos. Se 
medidas, podem determinar o estado fetal. Portanto, toda ges-
tação traz em si risco potencial para as mulheres como para o 
bebê. No entanto, apenas para pequeno número delas, esse risco 
está muito aumentado: por exemplo, nas gestantes soropositi-
vos, diabéticas, hipertensas, renais e com DF.5 

Durante a gravidez, o risco de pré-eclâmpsia e trombose ve-
nosa profunda é aumentado. A oclusão de vasos sanguíneos da 
placenta, com rígidas hemácias deformadas, pode causar abor-
tos de repetição e óbito fetal intrauterino.6, 7

Estudo realizado por Leborgne-Samuel et al.,9 com 68 grávi-
das, identifica que as complicações mais severas aconteceram 
em mulheres com hemoglobinopatia SS (88%). Esse resultado 
desfavorável foi também observado na pesquisa de Serjeant et 
al.2 Para esses autores, outros fatores, entretanto, podem con-
tribuir para os agravos na gravidez das mulheres com DF: por 
exemplo, problemas de subnutrição e infestações parasitárias, 
fatores esses comprometedores para a gestante e para o feto. 
A causa mais comum de morbidade na gestação são as crises 
dolorosas, além de outras complicações como infecções pré 
e pós-parto (especialmente a pielonefrite e as pneumonias), 
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restrição do crescimento fetal, parto prematuro, natimortalida-
de, abortamentos espontâneos, agravamento das lesões ósseas 
e da retinopatia, baixo peso ao nascimento e pré-eclâmpsia. 

As complicações ocorrem com maior frequência no terceiro 
trimestre da gestação, os fatores precipitantes mais frequentes 
das crises álgicas devem ser afastados, como desidratação, ex-
posição ao frio, exercícios físicos extenuantes e estresse.1 Com 
a morbidade materna tão aumentada, é inevitável que a morta-
lidade materna também esteja elevada.

Idealmente, o pré-natal deve ser realizado com equipe de saú-
de treinada para acompanhamento de gestantes de alto risco. 
Além dos exames da rotina do pré-natal devem ser realizados os 
seguintes exames laboratoriais: função renal e hepática, bilirru-
binas, lactato desidrogenase, proteinúria de 24 horas e contagem 
de reticulócitos e de plaquetas. A pesquisa dos anticorpos irregu-
lares deve ser realizada e repetida com regularidade, independen-
temente da tipagem sanguínea materna, pelo maior risco de aloi-
munização por anticorpos atípicos, uma vez que na maioria das 
vezes a pessoa já recebeu hemoderivados previamente. No pri-
meiro trimestre, também está indicada a ecocardiografia da ges-
tante para avaliar a existência ou não de hipertensão pulmonar, 
que, se presente, acarreta grande risco de letalidade materna.

 Ao longo da gestação é necessário estar atento às infec-
ções que podem levar ao desencadeamento das crises falcêmi-
cas. A bacteriúria, sintomática ou não, deve ser pesquisada e 
tratada. A hidratação há que ser encorajada em cada consulta, 
pois a desidratação também é fator agravante para as crises.

Não há consenso na literatura sobre a utilização de transfu-
são profilática e essa prática não parece ter benefícios, além da 
diminuição da crise de dores, não alterando desfechos mater-
nos, fetais ou operatórios. Em gestantes com DF, as indicações 
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para transfusão sanguínea são: níveis de hemoglobina <5 g/dl; 
redução de 20% nos níveis basais de hemoglobina; síndrome 
torácica aguda; hipoxemia; pré-eclâmpsia ou outros sintomas 
de anemia. A hidroxiureia tem efeitos teratogênicos e não deve 
ser utilizada na gestação ou amamentação, pois também é ex-
cretada no leite materno. O crescimento fetal deve ser acom-
panhado atentamente ao longo de toda gestação, e o monitora-
mento fetal regular deve iniciar-se entre 32 e 34 semanas. 

A gestação é uma experiência repleta de sentimentos in-
tensos que podem desencadear medos e conflitos na gestante. 
Nas mulheres com DF, além dos sentimentos comuns a toda 
gestante, está presente a tensão decorrente do fato de possuí-
rem uma doença crônica que acarreta grande risco e complica-
ções, tanto para ela quanto para o feto. Assim, a decisão de ter 
um filho e concretizar o desejo de ser mãe é marcada por sen-
timentos dúbios que se alternam: ora a felicidade de gerar um 
filho, ora o medo e ansiedade do que está por vir. Como se sabe, 
mulheres com DF apresentam maior risco de abortamento ou 
de complicações durante o parto. O apoio dos familiares e de 
profissionais de saúde é essencial para que a gestação dessas 
mulheres seja enfrentada de forma mais tranquila. 

A gestante tem muita insegurança e desconhecimento nessa 
fase de sua vida e, portanto, pode não estar preparada para en-
frentar a dimensão clínica da doença. Além disso, se o seu com-
panheiro não tem a doença, isso dificulta mais a compreensão 
do mesmo sobre a patologia, suas consequências na gestação 
e suas possíveis limitações.1

As gestantes estão sob maior risco de desenvolver parto 
prematuro, sendo que 30% a 50% evoluem para o parto an-
tes de completar 36 semanas de gestação, com idade ges-
tacional média na ocasião do parto de 34 semanas. Durante 
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a assistência ao parto dessas mulheres, o acompanhamen-
to obstétrico é fundamental. Deve-se atentar para o uso de 
analgesia e, preferencialmente, conduzir o trabalho de parto 
com anestesia peridural contínua; reposição de fluidos com 
cautela, pela possibilidade de comprometimentos cardíaco e 
pulmonar; manutenção de oxigenação satisfatória com ava-
liação contínua; monitorização da frequência cardíaca fetal 
clínica; cardiotocografia, se necessário, durante a condução 
do trabalho de parto; e avaliação da necessidade de hemo-
transfusão, principalmente em caso de cesárea, para manter 
nível de hemoglobina em 9-10 g/dl. É importante a manuten-
ção da temperatura ambiente da sala, pois tanto o RN como 
a puérpera podem ter complicações próprias da doença em 
ambiente mais frio.3

No trabalho de parto e no pós-parto imediato recomenda-se 
a hidratação rigorosa, assim como a monitorização contínua. 
O bloqueio anestésico regional no trabalho de parto está reco-
mendado e deve ser realizado manejo meticuloso de líquidos, 
oxigenação e analgesia no trabalho de parto, no parto natural 
ou na cesariana e no puerpério. A anestesia geral está relacio-
nada a maior risco de pneumonite de aspiração de conteúdo 
gástrico e de hipóxia.

No puerpério é preciso lembrar-se de que há risco aumen-
tado de tromboembolismo, estando indicada a deambulação 
precoce e profilaxia da trombose, em alguns casos. Durante o 
puerpério, que corresponde a seis semanas após o parto normal 
ou a cesariana, ante a expulsão da placenta e a readaptação do 
organismo alterado pela gravidez e pelo parto, a mulher neces-
sita de cuidados especiais, tais como: boa hidratação, prevenção 
do tromboembolismo com deambulação precoce, manutenção 
da analgesia e avaliação da necessidade de transfusão, quando 
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houver perdas sanguíneas excessivas. O profissional de saúde 
deve reforçar a importância de levar o recém-nascido para con-
trole na unidade básica de saúde para exame clínico, a triagem 
neonatal e a vacinação. Do mesmo modo, indicar o acompanha-
mento e a continuidade de aconselhamento genético, e o retorno 
no máximo em 40 dias para o planejamento familiar e o uso de 
contraceptivo adequado.3, 8

A redução na morbiletalidade materno-fetal em gestantes 
com DF tem sido relatada por diversos autores, sendo esta atri-
buída à melhoria no cuidado geral dispensado às pessoas com 
a doença. O acompanhamento das pessoas com a enfermidade 
por equipes multidisciplinares capacitadas, o cuidado pré-natal 
criterioso, a realização regular de exames ultrassonográficos 
para acompanhar o desenvolvimento fetal, a instituição de me-
didas educativas para o estímulo do autocuidado, o uso regular 
de ácido fólico, além do acesso ao aconselhamento genético, 
podem contribuir para a redução da morbiletalidade materno-
-fetais em gestantes com a doença.1 

É importante reafirmar que a internação devido a complica-
ções da DF aumenta os custos do serviço de saúde. A assistên-
cia deve acontecer com ação multiprofissional, desde a atenção 
básica até a média e alta complexidade. A descentralização da 
atenção para as unidades básicas e de menor complexidade 
garante às mulheres com DF a integralidade do cuidado, maior 
acesso aos serviços de saúde, além de privilegiar o autocuidado, 
tão necessário à qualidade de vida das mulheres com a doença.

Considerações finais

O impacto da DF é sentido desde cedo pelas meninas, pois a 
menarca e algumas características sexuais, como o desejo 
sexual, apareceram tardiamente, ocorrendo, para muitas, o 
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retardo na vivência da sexualidade. Muitas dúvidas instalam-se 
devido ao medo do desconhecido dessa fase da vida, e também 
por não estarem preparadas para enfrentar os diferentes sinais 
e sintomas da doença. As intercorrências clínicas, nessa fase, 
podem ser graves e criam dificuldades principalmente com re-
lação às experiências reprodutivas. 

Embora as mulheres com DF estejam sujeitas a riscos du-
rante a gravidez, isso não impede, sequer atenua, o desejo de 
engravidar. Faz-se necessário o acompanhamento do pré-natal 
diferenciado e iniciado o mais precocemente possível, preferen-
cialmente em serviços com equipes capacitadas para diminuir 
a incidência das complicações, e assegurando tratamento ade-
quado, reduzindo assim a mortalidade materna e perinatal.
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O climatério
Helena Hachul de Campos

A idade média da menopausa é em torno de 50 anos, mas 
acredita-se que nas pessoas com doença falciforme (DF) isso 
deva acontecer antes. Cada mulher vivencia o seu climatério de 
acordo com sua singularidade. É possível que ocorram sinto-
mas neuropsíquicos, que muitas vezes são os primeiros a sur-
gir (distúrbios vasomotores, cefaleia, ansiedade, depressão, fa-
diga, insônia, diminuição da libido, entre outros). A insônia afeta 
cerca de 60% das mulheres na pós-menopausa. Os motivos são 
vários: as ondas de calor, que podem levar ao despertar, as al-
terações de humor, a mudança social.

Além de perder o estrogênio, há também a da progesterona. 
Os estudos mostram que, com a menopausa, ocorre perda do 
efeito protetor respiratório hormonal. A progesterona é consi-
derada um estimulante respiratório e, com a sua ausência, au-
menta a incidência de apneia. Corroboram com esse fato a mu-
dança de distribuição de gordura, que após a menopausa passa 
a ser mais central. Durante os episódios de apneia, ocorre hi-
póxia, que estimula a pessoa a despertar para “respirar”: como 
consequência disso, o sono é fragmentado, de má qualidade. 
Dessa forma, a mulher passa a ter sonolência diurna excessiva, 
cansaço, perda de memória. 

Assim, cerca de 50% das mulheres que se queixam de insô-
nia, na pós-menopausa, na verdade apresentam distúrbio res-
piratório do sono. Podem ocorrer efeitos sobre a hemostasia, 
com o aumento de elementos envolvidos no mecanismo de coa- 
gulação. O aumento do fator VII (pró-coagulante), do fibrino-
gênio e do PAI-1 (ativador do inibidor do plasminogênio) pode 
levar a um estado de hipercoagulabilidade, ampliando assim o 
risco de tromboembolismo no climatério.
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Alterações no metabolismo ósseo
As alterações relacionadas ao climatério sobre o metabolismo 
ósseo podem ocorrer, sobretudo nos primeiros cinco anos de 
pós-menopausa. Assim, medidas preventivas precoces e pro-
motoras de saúde, por meio da adoção de hábitos saudáveis, 
são muito importantes na manutenção da massa óssea. Essas 
medidas visam garantir o ideal aporte de cálcio e derivados, vi-
tamina D, e retirar fatores de risco para perda óssea tais como 
fumo, café, inatividade física. Em casos de difícil controle, rela-
cionados a fatores familiares ou outras doenças, ocorre à ne-
cessidade de tratamento medicamentoso.

Em pessoas com DF o nível de hemoglobina é preditor impor-
tante para o nível de massa óssea. Estudo recente mostrou que a 
densidade mineral óssea não estava relacionada à idade, à menar-
ca, às complicações da doença, às crises de falcização e ao fumo.

Exames complementares
Exames complementares essenciais para o acompanhamento 
do climatério:

• Avaliação laboratorial (hemograma, TSH, glicemia, colesterol 
total e frações, triglicérides, TGO, TGP, urina (e urocultura) e 
da função renal.

• Mamografia e ultrassonografia mamária (de acordo com as 
diretrizes de rastreamento para o câncer de mama).

• Exame preventivo do câncer do colo do útero.
• Ultrassonografia transvaginal.
• Densitometria óssea.

A rotina básica de exames, na primeira consulta da mulher no 
climatério, consta de exames para prevenção de doenças, detec-
ção precoce ou mesmo para avaliar a saúde em geral. Os exames 
devem ser repetidos com regularidade (semestral, anual, bianual, 
trianual), de acordo com os protocolos específicos em vigor.
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Diagnóstico

O FSH poderá estar aumentado de 10 a 15 vezes, enquanto que o 
LH, de 3 a 5 vezes. O estradiol, por sua vez, diminuído em até 80%, 
vai sendo, nesta fase, substituído pela estrona, que predomina na 
pós-menopausa. Os ciclos menstruais apresentam variações na 
regularidade e nas características do fluxo. Inicialmente, pode 
ocorrer uma tendência ao encurtamento gradativo da periodici-
dade, devido à maturação folicular acelerada e consequente ovu-
lação precoce, o que pode ser seguido por uma fase lútea, com 
baixa produção de progesterona e instalação de ciclos proio ou 
polimenorreicos, com fluxo diminuído ou aumentado. Após essa 
fase inicial, passam, comumente, a ocorrer ciclos anovulatórios, 
começando o maior espaçamento entre as menstruações. Isso 
ocorre em consequência de uma persistência folicular longa, com 
produção irregular de estrogênios, podendo levar a ciclos espa-
niomenorreicos e a períodos de amenorreia. Nessa fase, o fluxo 
poderá apresentar aumento da duração e intensidade. Assim, o 
diagnóstico de transição menopausal dá-se por meio de anam-
nese, com ciclos espaniomenorreicos ou hipermenorragia. Con-
firma-se o diagnóstico com a dosagem aumentada de FSH, sendo 
que o estradiol pode, nesta fase, ainda estar em níveis normais.

Diagnósticos de risco para osteopenia e osteoporose

Considerando que a mulher com DF tem mais chance de perda 
óssea, deve-se estar atento a outros fatores de risco que se po-
dem somar para agravar a perda óssea, tais como: fratura ante-
rior causada por pequeno trauma, amenorreia primária ou se-
cundária; menarca tardia, nuliparidade; hipogonadismo primário 
ou secundário, baixa estatura e peso (IMC <19 kg/m²); história 
familiar de osteoporose ou fratura do colo do fêmur; perda im-
portante de peso após os 25 anos; menopausa precoce (antes 
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dos 40 anos) não tratada; baixa ingestão de cálcio; alta ingestão 
de sódio; uso de corticoides; pouca exposição ao sol, imobiliza-
ção prolongada; quedas frequentes; sedentarismo, tabagismo e 
alcoolismo; medicamentos (como heparina, ciclosporina, hor-
mônios tireoidianos, anticonvulsivantes e lítio); e alto consumo 
de xantinas (café, refrigerantes à base de cola, chá preto).

Seguimento

Promover a saúde das mulheres no climatério é considerar a 
relação de cada uma com seu próprio corpo, com as mudanças 
visíveis que nele estão ocorrendo e suas reações físicas e emo-
cionais nessa fase. É necessário observar os reflexos de suas 
relações na família, no emprego e na sociedade, ouvindo-as e 
garantindo-lhes a palavra, construindo espaços de diálogo, tan-
to individualmente, como também em grupo, para que possa 
haver um aprofundamento na vivência. 

Deve-se promover saúde, fazer diagnóstico precoce de cân-
cer e estabelecer medidas que levem à melhoria da qualidade 
de vida das pessoas com DF. A promoção da saúde ocorre por 
meio da instituição de medidas para incorporar hábitos saudá-
veis na rotina dessa população, visando melhorar a qualidade 
de vida imediata, evitando assim que possam surgir doenças ou 
elas virem a acentuar-se no climatério e na velhice.

Entre as ações de promoção à saúde, aplicadas ao climatério 
estão a adoção de alimentação saudável, estímulo à atividade 
física regular, implementação de medidas antitabagistas e para 
o controle do consumo de bebidas alcoólicas, a não violência, os 
cuidados quanto ao tempo e à qualidade do sono, a saúde bucal, 
a pele e outras recomendações de autocuidado.

Há formas simples de atuação e intervenção que podem dimi-
nuir os impactos negativos da menopausa e preservar condições 
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mais saudáveis. A abordagem deve ser aquela que vê a pessoa no 
seu todo, considerando os diversos aspectos, tanto físicos como 
emocionais, o energético, o mental e o socioeconômico. 

Autocuidado

Estimular as mulheres com DF a cuidarem-se é de fundamen-
tal importância. Deve-se, assim, incentivá-las a: 

• Cuidar de si mesmas.
• Buscar as necessidades do corpo e da mente.
• Melhorar o estilo de vida, evitar hábitos nocivos.
• Desenvolver uma alimentação sadia.
• Conhecer e controlar os fatores de risco gerados pela doença 

por meio de medidas profiláticas e preventivas.
• Melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida. 

Atendimento humanizado

O atendimento deve ser com uma prática humanizada: aquela 
que oferece uma escuta atenta, que valoriza as diversas formas 
de comunicação e de expressão de sofrimento e que examina 
com cuidado a pessoa que o procura; leva em conta tudo o que a 
paciente sente dentro do contexto que ela vive para prestar um 
bom atendimento. É importante que a relação não seja super-
ficial. A abordagem humanizada baseia-se especialmente na 
possibilidade do acesso ao serviço e ao tratamento, assim como 
na resolutividade das demandas apresentadas e identificadas: 

• Ambiente confortável para a assistência.
• Acolhimento pelos profissionais do SUS.
• Sem preconceitos e estigmas.
• Escutando dúvidas, angústias e dificuldades de convivência 

com a doença.
• Permitir o diálogo.
• Democratização da linguagem – forma acessível. 
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Suporte de cálcio 

O consumo regular de alimentos que são fontes de cálcio e 
provitamina D, a exposição ao sol em horários recomendados 
(antes das 10 horas e após às 16 horas) e a prática regular de 
atividade física devem ser estimuladas e incentivadas pelo pro-
fissional de saúde em todas as fases da vida. Os adultos de 19 a 
50 anos devem consumir de 800 mg a 1.000 mg de cálcio ao dia, 
enquanto os maiores que 50 anos e os idosos, 1.200 mg. Para 
mulheres com osteoporose é preconizado o consumo de 1.500 
mg ao dia, associados a 400-800 UI de vitamina D. Outras fontes 
de cálcio, como brócolis, repolho, couve, tofu (queijo de soja), 
castanhas, peixes e frutos do mar, além do leite e derivados 
(queijo, iogurte e coalhada), devem ser consumidos diariamen-
te. A presença de magnésio, além de outros minerais, é funda-
mental para absorção do cálcio.

Dieta equilibrada

É fundamental dar maior ênfase precisa à adoção de hábitos 
saudáveis por meio de medidas para o abandono do tabaco, a 
realização de atividades físicas regularmente e a manutenção 
do peso corporal adequado. O consumo de uma dieta com bai-
xa quantidade de gorduras saturadas, alta em frutas, vegetais, 
grãos e fibras, e com adequado aporte de proteínas também 
deve ser incentivado.

Atividade física

O sedentarismo, associado a uma alimentação não balancea- 
da, é apontado como a principal causa de ganho de peso. O 
exercício combinado à restrição energética promove redução no 
peso corporal, maximizando a perda de gordura e minimizando 
a perda de massa magra. A prática regular de exercício físico 
resulta em muitos benefícios para o organismo, melhorando a 
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capacidade cardiovascular e respiratória, promovendo o ganho 
de massa óssea, a diminuição da pressão arterial em hiperten-
sas, a melhora na tolerância à glicose e na ação da insulina. 
Portanto, as mulheres devem ser encorajadas a realizar ativi-
dade física regularmente.

É de fundamental importância que haja equilíbrio entre a 
ingestão de calorias e o gasto energético, para que ocorra a 
redução de peso. O exercício escolhido pela mulher no clima-
tério deve ser agradável, acessível e fácil de fazer, contribuindo 
assim para seu bem-estar, autoestima e regularidade. São re-
comendadas atividades de variadas naturezas, dando-se priori-
dade aos exercícios aeróbicos (caminhada, natação, hidroginás-
tica) e à musculação, desde que devidamente orientados por 
profissionais da área. 

A prática regular de 30 minutos de atividade física de mode-
rada intensidade, na maior parte dos dias da semana, reduz o 
risco de doenças cardiovasculares e diabetes, câncer de cólon 
e de mama. O treinamento de resistência muscular e equilí-
brio podem reduzir quedas e aumentar a capacidade funcional 
nos idosos. Maiores níveis de atividade física podem ser neces- 
sários para o controle de peso.

A prática de exercícios respiratórios ou outras práticas 
orientais como yoga, tai-chi-chuan, meditação, além de melho-
rar o condicionamento físico, auxiliam a promoção do equilíbrio 
mental e emocional entre as mulheres. Além de melhorar a 
saúde global, a prática de atividades físicas leves constitui uma 
excelente estratégia contra a baixa da autoestima.

Lazer

Estimular atividades que promovam lazer é de fundamental 
importância. Estudos recentes mostram que mulheres menos 
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ansiosas, envolvidas em mais atividades apresentam menos 
sintomas no climatério. Assim devemos estimular às mulheres 
com DF a procurar atividades que as distraiam.

Acompanhamento de comorbidades

É muito frequente a ocorrência de doenças crônico-degenera-
tivas, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, cardiovas-
culares, gastrointestinais, osteoporose, assim como câncer de 
mama, útero (colo ou endométrio), ovários ou outros nesta fase 
da vida da mulher. Sendo o ginecologista o clínico-geral da mu-
lher, ele deve estar atento ao acompanhamento e à detecção de 
intercorrências, sobretudo no caso daquelas com DF, nas quais 
as comorbidades podem trazer ainda mais complicações.

Tratamento hormonal

Em especial nas mulheres com DF, devemos pesar muito bem 
o risco e o benefício da utilização de terapia hormonal, devido às 
complicações, entre elas o tromboembolismo. Essa terapia so-
mente poderá ser instituída quando a paciente estiver muito bem 
compensada e fora de crises, sem intercorrências clínicas, e de-
verá ser seguida de forma criteriosa. Além disso, ela deverá ser 
orientada a não interromper o medicamento e reiniciá-lo sem 
acompanhamento médico, pois a interrupção súbita pode levar 
a instabilidade vascular e aí sim, ela pode ter complicações. Nas 
mulheres com a doença, em transição menopausal, para as quais 
se opte pelo uso de progestágenos, na segunda fase do ciclo, não 
parece haver na literatura risco de intercorrências clínicas

Tratamento não hormonal

O tratamento medicamentoso não hormonal pode melhorar os 
sintomas vasomotores, sobretudo quando leves ou moderados. 
As mulheres com quadros de ansiedade e/ou depressão, rela-
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cionados ou não ao climatério, podem se beneficiar também 
com esses recursos. As principais indicações dessa modalida-
de terapêutica são:

• Para mulheres que não desejam a hormonioterapia.
• Para mulheres que apresentam efeitos colaterais durante a TH.
• Contraindicação à TH.
• Para mulheres sintomáticas em que a resposta à terapia hor-

monal é insatisfatória.

As opções atualmente disponíveis no mercado são os agen-
tes antidopaminérgicos, antidepressivos, hipnosedativos, vaso-
ativos e os que atuam no eixo hipotalâmico-hipofisário. Drogas 
que podem ser utilizadas são:

• Veraliprida 100 mg/dia, Sulpiride 100 mg/dia, Domperidone 
10 a 20 mg/dia, antidepressivos Venlafaxina 37,5 mg a 75 mg/
dia, fluoxetina 20 mg/dia, Cinarizina 75 mg/dia, clonidina 0,1 
a 0,2 mg/dia. 

Medicina natural e práticas complementares

O Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC), para normatizar sua 
utilização no Sistema Único de Saúde (SUS). Ampliou assim as 
possibilidades para garantir da integralidade na atenção à saú-
de. A política foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, em 
15 de dezembro de 2005, e visa também atender à necessida-
de de conhecer, apoiar, incorporar e implementar experiências 
que já vêm sendo desenvolvidas na rede pública de muitos esta-
dos e municípios do país. A PNPIC contempla, inicialmente, em 
seu documento, a medicina tradicional chinesa – acupuntura, 
homeopatia, fitoterapia, antroposófica e o termalismo social, a 
cromoterapia. Tais sistemas e recursos envolvem abordagens 
que buscam estimular os mecanismos naturais de recupera-
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ção da saúde, por meio de tecnologias eficazes, com ênfase na 
escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico 
e na integração do ser humano com o meio ambiente e suas re-
lações sociais. Há uma ampliação da visão do processo saúde-
-doença, valorizando o autocuidado.

Fitoterápicos

Principais fitoterápicos utilizados no climatério

A soja contém isoflavonas, que são as substâncias com maior 
quantidade de estudos para o climatério, indicadas às mulhe-
res que desejam conduzir essa fase utilizando terapias basea-
das em plantas medicinais, em detrimento da terapia hormo-
nal, pelos efeitos colaterais que estes apresentam ou ainda nos 
casos em que há contraindicações ao uso da hormonioterapia. 
Sua ação é predominantemente estrogênica-símile. Dose: 80 
mg/dia dividida em duas tomadas (12/12h).

> Hipérico (Hipericoperforatum) – planta de reconhecidas 
propriedades antidepressivas e calmantes, podendo ser indica-
da para quadros leves a moderados de depressão não endóge-
na. Atua no Sistema Nervoso Central (SNC) inibindo a recap-
tação de vários neurotransmissores, entre eles a serotonina 
relacionada ao equilíbrio emocional e ao humor. Uso: 300 a 900 
mg ao dia. No caso de utilizar a maior dose (900 mg), divididas 
em três tomadas diárias.

> Valeriana (Valeriana officinalis) – conhecida mundialmente 
pelo seu efeito sedativo, alívio da ansiedade e insônia. Uso: 300 
a 400 mg, divididos em duas a três tomadas diárias.

> Melissa (Melissa officinalis) – pode ser utilizada para o alí-
vio de ansiedade, de insônia e de algumas desordens digestivas 
como cólicas intestinais, flatulência, dispepsia, além de outras 
indicações, principalmente quando associada à valeriana.
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Cuidados com a pele
Devemos orientar a paciente a ter autocuidado com a pele para 
evitar infecções: 

• Manter pele hidratada.
• Usar repelentes e não coçar as picadas de insetos.
• Utilizar sapatos e meias adequados (recomenda-se meias 

macias de algodão e tênis de cano alto).

O investimento na saúde da pele inicia-se desde a juventude, 
com cuidados na exposição ao sol em horários apropriados (iní-
cio da manhã e final da tarde) e durante períodos adequados, boa 
alimentação e não tabagismo. As consequências da falta de aten-
ção com esses aspectos são visíveis precocemente nas mulheres 
em idades mais maduras, com perda da elasticidade, manchas e 
rugas em maior número e profundidade. O uso diário de um filtro 
solar com SFP 15 ou maior (preferentemente acima de 30), com 
base umectante no rosto, pescoço e mãos. Todas as manhãs, após 
a limpeza, permite que a pele seja protegida dos efeitos nocivos 
do sol e conserve a umidade necessária às células cutâneas. Deve 
ser reaplicado periodicamente a cada três ou quatro horas, sem-
pre que possível após nova limpeza com água. Uma máscara na-
tural de tratamento pode ser feita com ingredientes como aveia, 
mel, iogurte sem açúcar e frutas como maçã, banana ou moran-
go. Pode ser aplicada sobre a pele uma vez por semana, durante 
15 minutos, devendo ser retirada completamente, com água em 
abundância. É recomendado não haver exposição ao sol durante 
ou após o uso de máscaras. A ingestão de muita água, chás e su-
cos contribui para a boa hidratação e a beleza da pele, que se ori-
gina principalmente de dentro para fora, da saúde interna.

Sexualidade
Deve-se esclarecer às mulheres com DF sobre a modificação 
na resposta sexual que ocorre após a menopausa. Há uma len-
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tificação nessa resposta. As mulheres precisam estar cientes 
dessa alteração. Além disso, o uso de antidepressivos também 
corrobora para a diminuição da libido. Muitas vezes, há a ne-
cessidade de apoio psicológico e/ou psiquiátrico para ajudar na 
abordagem. Uso de lubrificantes podem beneficiar bastante. 
Apesar de o uso sistêmico de terapia hormonal ser contraindi-
cado, o uso local pode ser feito, pois a absorção sistêmica mos-
tra-se mínima. Outra medida coadjuvante importante está na 
fisioterápica. A realização de exercícios perineais pode melho-
rar e muito a resposta sexual, pois ajudam a modificar a perda 
da elasticidade vaginal e lubrificação.

Distúrbios genito-urinários

A realização de exercícios perineais pode auxiliar os sintomas 
de urgeincontinência e nictúria.

Sono

Devemos orientar as mulheres com DF a seguirem dicas de hi-
giene do sono com as seguintes recomendações:

• Faça a última refeição até as 20 horas.
• Prefira pratos leves e de fácil digestão.
• Evite alimentos ricos em xantinas: chás pretos, café, refrige-

rantes à base de cola.
• Evite atividade física depois das 18 horas.
• Reduza a luz ambiente (ajuda o cérebro a secretar a melato-

nina, o hormônio do sono).
• Faça atividades agradáveis, como ouvir música, ler, mas fora 

do quarto de dormir.
• Se possível, faça um cochilo mesmo que curto durante o dia: 

20 minutos já ajudam bastante.
• Estabeleça uma rotina: procure dormir sempre no mesmo ho-

rário para o organismo acostumar-se.
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• Tire o relógio do quarto de dormir: o relógio gera ansiedade, 
pois a cada vez que se olha para ele vê-se o quanto não se 
dormiu: isso aumenta a preocupação com o quanto a pessoa 
gostaria de ter dormido.

• Restrição do tempo na cama: evite ficar na cama “esperando 
o sono chegar”: só se deite quando for dormir.

Em primeiro lugar, recomendamos seguir as dicas de sono 
citadas anteriormente. Nossos estudos anteriores têm mostra-
do uma melhora de 5% das pessoas ao tomar essas medidas, 
muitas vezes nem precisando mais de tratamento adicional.

Se necessário o uso de medicamentos, pode-se utilizar fito-
terápicos, como valeriana. Eventualmente, pode-se fazer uso 
de hipnóticos como zolpidem e, muitas vezes, será necessária 
avaliação psicológica e/ou psicoterápica. Nesse caso, será ava-
liado o risco e o benefício do uso. 
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Saúde mental
André Maame Cafagne | Ariane Furtado Bedran de Castro Zuiani | 
Bernardo Banducci Rahe

Depressão e outros transtornos mentais são comuns na doen-
ça falciforme (DF). A ocorrência de depressão é similar à en-
contrada em outras enfermidades crônicas, variando de 18% 
a 44%.1 Num estudo nigeriano2, pessoas com DF tinham uma 
prevalência de depressão maior que aquelas com câncer ou 
malária, porém menor do que aqueles com HIV/aids. 

Existem vários fatores que podem contribuir para o surgi-
mento da sintomatologia depressiva nas pessoas com DF, in-
cluindo a cronicidade da doença, a imprevisibilidade das cri-
ses, a dor crônica e a natureza das complicações clínicas, que 
incluem anemia, fadiga, retardo do crescimento, úlceras nos 
membros, insuficiência renal, acidentes vasculares encefálicos 
e redução significativa da expectativa de vida.3

A DF inicia-se na infância e pode levar a algum nível de inca-
pacidade, estigma e até mesmo ao preconceito pela pseudode-
pendência a analgésicos opioides.4

Ansiedade também é relativamente comum na DF e com fre-
quência está associada à depressão, apresentando-se na maior 
parte das vezes como transtorno de pânico.5 

Os quadros psiquiátricos têm impacto na sensação de dor. 
As pessoas com DF que também apresentam depressão têm 
quadros de dor com mais frequência. Se a dor for intensa, isso 
interfere mais em suas vidas do que naquelas que não têm 
depressão. Os indivíduos que, além de depressão apresentam 
transtornos ansiosos comórbidos, defrontam-se com um im-
pacto ainda maior, nos casos de dor, com reflexos negativos na 
sua qualidade de vida.6 Apesar de observarmos essas associa-
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ções, não podemos afirmar que se trate de relações causais. 
Não sabemos se a dor mais intensa provoca depressão e ansie-
dade ou se são esses transtornos que levam ao aumento da dor.

Alguns estudos evidenciaram que as pessoas com DF podem 
apresentar, desde a infância, um desempenho cognitivo pior do 
que a população geral.7 Acredita-se que isso seja devido a uma 
sucessão de infartos cerebrais silenciosos, o que torna o diag-
nóstico e o tratamento precoces fundamentais.

Existe ainda, na literatura, um relato de caso de uma criança 
com 12 anos que apresentava DF e, como comorbidade psiquiá-
trica, um transtorno factício.8 O transtorno factício caracteriza-
-se pela produção intencional de sinais e sintomas físicos ou 
emocionais, pelo desejo de assumir o papel de doente sem que 
haja uma vantagem concreta, como ganho econômico ou fuga 
de responsabilidade jurídica, a motivação é inconsciente.

A síndrome de dependência de analgésicos é uma preocupa-
ção comum, quando falamos de pessoas com doenças crônicas 
dolorosas. O conceito de pseudodependência de analgésicos é 
algo menos conhecido, mas não menos importante na prática 
clínica. Ocorre quando pacientes, cuja dor não foi controlada 
pelo tratamento instituído, realizam tentativas de obter anal-
gesia que muitas vezes se parecem com o comportamento de 
busca pela droga, comum na síndrome de dependência real. 
O diagnóstico diferencial entre essas condições é complicado, 
porque a princípio elas são similares. A diferenciação pode ser 
realizada por meio de intervenção e observação clínica. O com-
portamento de busca do analgésico na pseudodependência di-
minui com o controle adequado da dor. O uso dos analgésicos 
com a intenção de obter prazer, alterar o humor ou a consciên-
cia, por pacientes que no momento não apresentam dor, refor-
ça a hipótese de uma síndrome de dependência real.9
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Num estudo de coorte prospectivo, a prevalência do abuso de 
álcool na população com DF é de 31,4%. Esse valor é maior que 
na população geral, mas semelhante à encontrada em outras 
doenças crônicas. Na população de pessoas com DF, o abuso 
de álcool não esteve relacionado a uma maior prevalência de 
depressão ou ansiedade. Também não se observou maior inca-
pacidade ou dor. Não se encontrou uma associação entre o uso 
de álcool e a dependência de analgésicos, mas observou-se que 
os pacientes dependentes de álcool têm maior alívio da dor com 
tais medicações. Isso sugere que o álcool tem efeito analgésico 
na DF. Há muito tempo, o álcool é reconhecido como analgési-
co. Os efeitos vasodilatadores do álcool são bem conhecidos, e 
essa vasodilatação pode ser responsável pela menor ocorrên-
cia de fenômenos vasoclusivos.10

Crianças e adolescentes com DF podem apresentar compro-
metimento da autoestima, pois lidam com uma doença crônica, 
que pode ser vista como um peso para os familiares. Além dis-
so, o atraso do crescimento e da maturação sexual acarretam a 
percepção de que sua imagem corporal é diferente da de seus 
pares. Também não é incomum essas crianças e adolescentes 
sofrerem estigma e discriminação, fator psicossocial de grande 
impacto na morbidade e qualidade de vida.11

Considerações finais

As pessoas com DF apresentam uma grande prevalência de de-
pressão, transtornos de ansiedade como os de pânico e os rela-
cionados ao uso de álcool. A comorbidade com os transtornos 
mentais compromete a qualidade de vida e a sensação de dor 
nas pessoas com DF. Estas podem comprometer o desempenho 
cognitivo na infância e na vida adulta. O estigma relacionado à 
DF é um fator psicossocial de grande importância, principalmen-
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te na infância e na adolescência. O tratamento dos transtornos 
mentais mais frequentes em pessoas com DF pode ser realizado 
pelo médico generalista ou por especialistas de outras áreas.
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Saúde ocupacional
Fabio Roberto Oliveira da Silva | Ana Elise Vieira Rocha

Considera-se a doença falciforme (DF) como problema de saú-
de pública. Consequentemente, trata-se de questão de saúde 
ocupacional, pois está presente em uma parcela considerável 
da população economicamente ativa.2

A DF é enfermidade crônica. Segundo Damião e Ângelo, a doen-
ça crônica é aquela que afeta o funcionamento da pessoa por mais 
de três meses por ano, causa hospitalizações que, somadas, têm 
duração maior que um mês ao ano, e requer o uso de dispositi-
vos permanentes de adaptação.3 É este caráter de cronicidade que 
afeta direta e indiretamente a vida laboral de uma pessoa. 

Doença com quadro clínico variado, em função das suas 
diversas formas de apresentação,4 pode acometer pessoas 
assintomáticas a quadros clínicos muito graves, com elevada 
morbidade e possibilidade de causar uma redução significa-
tiva da expectativa de vida.5 Normalmente, as pessoas convi-
vem com a instabilidade da doença e apresentam períodos de 
reagudização periódica, nos quais se registra a exacerbação 
de sinais e dos sintomas. 

Em estudo multicêntrico de Platt (1994),6 pessoas com DF, 
que eram homozigotos para a hemoglobina S, tinham idade 
média, na época do falecimento, de 42 anos entre os homens e 
de 48 anos entre as mulheres.

A mulher com DF tem condições de participar do mercado 
de trabalho, uma vez que adequadamente acompanhadas por 
equipe multiprofissional e exerçam funções compatíveis com 
suas limitações. Observa-se, porém, que o principal problema 
destas mulheres é no campo econômico, principalmente pela 
falta de oportunidades profissionais.7
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Fatores de risco no ambiente de trabalho

Verificação dos fatores de risco: identificar e evitar os locais onde 
possa haver fatores de risco para a precipitação das crises falcê-
micas que são: mudanças bruscas de temperatura, presença de 
anilina ou nitrobenzeno,9 riscos de trauma, exposição demasiada 
à posição supina, necessidade de esforço físico, insalubridade 
(risco de contaminação), menor disponibilidade de oxigênio.

Programa de prevenção de riscos: do ponto de vista de saú-
de ocupacional, é imprescindível que se ofereça, dentro do am-
biente de trabalho, um programa de prevenção de riscos. Nesse 
tipo de programa, a mulher deverá ser orientada sobre vaci-
nação, reconhecimento de sinais de infecção, cuidados com a 
higiene pessoal, alimentação e hidratação, exercícios físicos, 
doenças sexualmente transmissíveis, risco para a integridade 
da pele prejudicada.10

Orientações ginecológicas e obstétricas 

Como forma de se oferecer uma ampla assistência, é preciso 
que o médico do trabalho possa orientá-la adequadamente em 
relação aos métodos contraceptivos, acompanhamento pré-
-concepcional, gestação e climatério.
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Mortalidade materna
Patrícia Santos Resende Cardoso | Regina Amélia Lopes Pessoa 
de Aguiar | Marcos Borato Viana | Milza Cintra Januário

A mortalidade materna persiste como grave problema de saúde 
pública. Morte materna é a morte de mulher durante a gesta-
ção ou até 42 dias após o término da gestação, independente-
mente da duração ou da localização da gravidez. É causada por 
qualquer fator relacionado ou agravado pela gravidez ou por 
medidas tomadas em relação a ela. O número de mulheres que 
morrem em consequência de complicações, durante a gravidez 
e o parto, diminuiu 34% mundialmente. De uma estimativa de 
546 mil casos em 1990, reduziu-se para 358 mil em 2008. O 
progresso é notável, mas a taxa anual de declínio é menos da 
metade do que o necessário para atingir um dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), qual seja, o de redução da 
taxa de mortalidade materna em 75%, até o ano de 2015, tendo 
como base a taxa estimada em 1990. Isso exigiria um declínio 
anual de 5,5%, enquanto a queda de 34% desde 1990 representa 
diminuição média anual de apenas 2,3%.1

Em 2008, cerca de mil mulheres morreram a cada dia em 
todo o mundo devido a essas complicações. Entre elas, 570 
viviam na África subsaariana, 300 no sudeste asiático e 5 em 
países de alta renda. O risco de uma mulher que vive em um 
país em desenvolvimento morrer, devido a causas relacionadas 
à gravidez ao longo da vida, é aproximadamente 36 vezes maior 
em comparação com aquela que vive em país desenvolvido.1

A morte materna é infrequente em países desenvolvidos. As 
informações sobre os óbitos são escassas e nem sempre gene-
ralizáveis. Por isso, é necessário recorrer a outros indicadores de 
morbidade materna que possam estar fortemente relacionados 
ao óbito, visando melhorar os cuidados à saúde materna. O con-
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ceito de near miss materno foi criado nessa perspectiva e englo-
ba situações nas quais as mulheres desenvolvem complicações 
potencialmente letais durante a gestação, o parto ou o puerpério, 
mas sobrevivem devido a cuidados médicos ou, então, por mera 
sorte. A análise dessa situação de “quase óbito” (near miss) per-
mite melhor compreender as circunstâncias dos óbitos, bem 
como favorece a construção de preditores do óbito materno.2, 3

No Brasil, entre 1990 e 2010, a razão de morte materna caiu 
pela metade: de 141 para 68 óbitos para cada 100 mil nasci-
dos vivos. No primeiro semestre de 2011, houve queda de 19% 
na mortalidade materna (705 mortes), em comparação com o 
mesmo período de 2010 (870 mortes).4 As principais causas 
de mortalidade materna em nosso meio estão relacionadas à 
hipertensão arterial (66,1%), às hemorragias (69,2%), às in-
fecções pós-parto (60,3%), ao aborto (81,9%) e às doenças do 
aparelho circulatório complicadas pela gravidez, parto ou pós-
-parto (42,7%). A somatória ultrapassa 100%, porque várias 
causas podem estar associadas.4

Medidas para redução da morbidade materna grave (MMG)/
near miss configuram-se como prioridade e desafio no Brasil 
atual. Além da garantia de um sistema estruturado e que fun-
ciona nos três níveis de atenção, uma das estratégias principais 
é a da adoção e implementação de “pacotes” de intervenções 
padronizadas, baseadas em fortes evidências científicas, reco-
nhecidas pelas instituições de saúde, sociedades e órgãos re-
guladores. Essas intervenções exigem profissionais treinados e 
competentes e devem ser fiscalizadas pela sociedade, por meio 
de organizações próprias.5

Outra estratégia diz respeito à disseminação de estudos so-
bre a morbidade materna grave. Ela tem sido apontada por or-
ganismos internacionais como abordagem útil para investigar a 
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qualidade dos sistemas de atenção obstétrica e, efetivamente, 
vem contribuindo para a redução da mortalidade materna. Essa 
estratégia é capaz de revelar falhas ou demora na assistência 
obstétrica e/ou na integração entre os diferentes níveis de aten-
ção à saúde. A mulher que passou por situação de quase morte 
e recuperou-se contribui diretamente, quase em tempo real, 
para a elucidação mais eficaz de causas e fatores envolvidos na 
sua assistência obstétrica. A identificação desses casos por um 
sistema de vigilância prospectiva da MMG/near miss, instituído 
nas maternidades, deverá confirmar-se como estratégia profí-
cua para melhorar a saúde materna no Brasil.5

Mortalidade materna em doença falciforme 

O diagnóstico precoce, por meio da triagem neonatal, a preven-
ção e o tratamento das complicações têm aumentado a expec-
tativa de vida das mulheres com DF.6 Com isso, mais mulheres 
com a doença alcançam a idade fértil e conseguem engravidar. 
A variabilidade clínica da DF torna o prognóstico difícil e, algu-
mas vezes, não há como prever o curso ou resultado da gravi-
dez.7 Além disso, a doença ainda é pouco difundida em nosso 
meio. Sua escassa visibilidade, pouca difusão longe dos meios 
acadêmicos e a falta de estudos bem delineados que levem a 
protocolos de acompanhamento dessas gestantes fazem com 
que a incidência de complicações se mostre ainda muito eleva-
da. Em mulheres não grávidas, formas clínicas menos graves 
como a hemoglobinopatia SC e a co-herança de S/β-talassemia 
podem passar despercebidas, pois podem ser assintomáticas 
ou oligossintomáticas, e apresentam níveis de hemoglobina 
dentro da faixa de normalidade ou próxima da normal.7 Essas 
mulheres, quando engravidam, podem evoluir de forma tão 
grave como as que possuem o genótipo SS.
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Platt et al.8 demonstraram, em estudo clínico sobre mortali-
dade geral em DF, que um terço dos óbitos ocorreu em pessoas 
sem disfunções orgânicas aparentes, durante uma crise vaso-
-oclusiva clássica. Nessa categoria de pessoas com a doença, a 
dor e a síndrome torácica aguda, ou ambas, foram responsáveis 
por 78% dos óbitos; os 22% restantes foram causados por aci-
dente vascular encefálico. Manci et al.9 identificaram a infecção 
como a principal causa de óbito em todas as faixas etárias da 
DF, principalmente as do trato respiratório inferior.

Nas últimas décadas, modernas tecnologias e avanços cien-
tíficos têm revolucionado o tratamento da DF, permitindo que 
um número cada vez maior de mulheres alcance a idade re-
produtiva.10, 11 A gravidez para mulheres com a doença, contu-
do, ainda é caracterizada por elevadas taxas de complicações, 
com expressivo índice de morbidade materna grave/near miss 
e óbito. Os fenômenos fisiopatológicos da DF correm o risco 
de exacerbar-se durante a gestação e de causar complicações 
materno-fetais, que podem evoluir para o óbito da gestante e/
ou do feto.11 É importante que cada caso seja abordado de forma 
individual, com suas particularidades, verificando os fatores de 
risco que possam conduzir à evolução desfavorável.

Historicamente, uma primeira maior revisão, em 1941,12 
registrou perda fetal de 50% – abortos espontâneos ou nati-
mortos –; 33% de mortalidade materna; e alta prevalência de 
pré-eclâmpsia, pneumonia e sepse puerperal. Powars et al.13 
revisaram a mortalidade antes e após 1972 e relataram taxa 
de mortalidade materna de 4,1%, antes de 1972, e queda para 
1,7%, depois de 1972. Embora as taxas de mortalidade ma-
terna e perinatal tenham apresentado redução significativa 
nas últimas décadas, a DF permanece associada com risco 
aumentado de complicações materno-fetais.14, 16 Na África, as 
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taxas de mortalidade relatadas nos estudos variam de 7% a 
12%, refletindo serviços mais limitados e falta de acesso e/ou 
qualidade dos cuidados pré-natais.17 

Estudos recentes revelam que gestantes com DF (HbSS) têm 
risco aumentado de complicações maternas, tais como, crises 
álgicas durante a gestação, necessitando de internações hospi-
talares, transfusões pré-parto e, consequentemente, maior ín-
dice de aloimunização.14, 18 Além disso, mulheres com a doença 
possuem risco aumentado de complicações fetais, como restri-
ção do crescimento intrauterino, baixo peso, parto pré-termo e 
perdas fetais.18, 19

Gestantes com hemoglobinopatia SC, quando comparadas com 
gestantes com HbSS, possuem taxas mais baixas de prematurida-
de e de recém-nascidos com baixo peso,14, 15 porém, apresentam 
o mesmo risco para complicações infecciosas, crises álgicas du-
rante o puerpério e complicações pulmonares/síndrome torácica 
aguda no terceiro trimestre e, sobretudo, no puerpério.14, 20, 21

Asnani, Mccaw-Binns e Reid,22 em estudo sobre o risco de 
morte materna em DF, realizado na Jamaica no período de 
1998-2007, encontraram expressiva mortalidade no grupo. A 
razão de mortalidade materna (719 por 100 mil recém-nas-
cidos vivos) foi sete a onze vezes superior ao encontrado na 
população geral, e 41% das mortes atribuíram-se à DF. As 
principais causas de óbito entre as gestantes com DF: insufi-
ciências orgânicas, como a respiratória e a cardíaca, e compli-
cações hematológicas, incluindo coagulopatia e insuficiência 
hepatorrenal. Esses dados reforçam a ideia de que melhorias 
nos cuidados com essas gestantes – padronização de condu-
tas em DF e acesso a serviços terciários e intensivos – podem 
contribuir para reduzir a mortalidade materna por todas as 
causas naquele país. 
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Lee et al.,23 em estudo retrospectivo sobre a mortalida-
de materna em Gana, realizado no período de 2008 a 2010, 
demonstraram uma taxa geral de mortalidade materna de 
1.004/100.000 recém-nascidos vivos. A doença hipertensi-
va da gravidez foi a principal causa direta de óbitos. A DF 
foi relatada como causa principal do óbito em 5% do total 
de casos, representando 22% das causas indiretas de óbito, 
isto é, aquelas não diretamente vinculadas à gravidez e ao 
puerpério. O estudo não menciona, mas é possível que a DF 
também estivesse envolvida secundariamente em causas 
obstétricas de óbito.

Esses achados confirmam que devemos monitorizar “de 
perto” todas as mulheres com DF durante a gravidez. As ges-
tações em mulheres com a doença devem ser consideradas 
de alto risco e, por isso, acompanhadas em instituições pre-
paradas para esse cuidado. As recomendações do seguimen-
to pré-natal estão focadas no monitoramento cuidadoso para 
complicações obstétricas e fetais, e reconhecimento precoce 
das complicações da DF. Durante o parto e puerpério, é im-
prescindível atenção às especificidades da fisiopatologia da 
doença, como controle da dor, temperatura ambiente e hidra-
tação, entre outras, bem como identificação precoce de even-
tuais complicações. As transfusões de concentrado de hemá-
cias estão indicadas para os eventos agudos e graves, durante 
as complicações da gravidez, acentuadas pelas alterações da 
DF.24, 25 Transfusões profiláticas não melhoraram os resulta-
dos maternos nem fetais, como demonstrado por Koshy et al.26 
em estudo prospectivo e randomizado. O risco mais elevado 
de aloimunização, de acúmulo de ferro e de transmissão de 
doenças pelo sangue não compensam o potencial benefício 
das transfusões profiláticas.



94

A síndrome torácica aguda (STA) responde pela maioria das 
causas de óbito de gestantes com DF. Profissionais prepara-
dos para reconhecer os sintomas e os sinais sugestivos da STA 
e aptos a conduzir essa intercorrência, incluindo a indicação 
precoce da exsanguíneo transfusão parcial, podem contribuir, 
sobremaneira, na redução dos óbitos decorrentes dessa com-
plicação. É imprescindível que gestantes com DF e compli-
cação potencialmente grave sejam atendidas em instituições 
que tenham equipe composta por hematologistas, obstetras, 
clínicos e intensivistas treinados na sua abordagem.27, 28

Para que sejam alcançados resultados satisfatórios nas 
gestações de mulheres com DF, é preciso que o cuidado com 
a saúde dessa parcela da população seja feito de forma dife-
renciada. Há que garantir educação em saúde, compreensão 
sobre a doença, acesso ao planejamento familiar de qualida-
de, ao aconselhamento genético e ao planejamento pré-con-
cepcional.29 Uma vez constatada a gravidez, a gestante com 
doença deverá ser acompanhada por equipe multidisciplinar 
composta por médicos, psicólogos, assistentes sociais e ou-
tros profissionais, devidamente treinada, e com interesse em 
atender essas gestantes. Com isso, serão favorecidas a de-
tecção precoce de descompensação clínica da doença, a iden-
tificação e o tratamento oportuno das intercorrências gesta-
cionais e, adicionalmente, o monitoramento do crescimento e 
vitalidade fetais. 

É fundamental que os avanços alcançados no cuidado de 
pessoas com DF atinjam também aspectos obstétricos. Só 
assim estaremos verdadeiramente garantindo a inalienável 
prerrogativa à vida de todo cidadão, com respeito aos seus di-
reitos reprodutivos e sexuais.
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Saúde do adulto
Rita de Cássia Rosário Cavalheiro | Perla Vicari

A doença falciforme (DF) é caracterizada por hemólise crôni-
ca, infecções de repetição e oclusões vasculares recorrentes, 
as quais causam crises dolorosas e resultam em lesão orgâni-
ca crônica. A manifestação característica, entretanto, é a crise 
vaso-oclusiva (CVO). Pacientes em CVO experimentam intensa e 
localizada dor devido à hipóxia decorrente da inadequada perfu-
são tecidual. Cronicamente o fluxo sanguíneo prejudicado pela 
doença falciforme acarreta em lesão orgânica grave e óbito.1, 2 

Nas pessoas adultas com DF, o curso clínico apresenta 
grande variação em sua gravidade, sendo uma minoria de pa-
cientes assintomáticos. Por isso, devem seguir em acompa-
nhamento ambulatorial multiprofissional, visando aos aspec-
tos não somente fisiopatológicos como também psicossociais. 
Eles precisam comparecer aos ambulatórios de especialidade 
hematológica a cada três meses, de forma rotineira, e enga-
jar-se concomitante nos planos de saúde básica, como a as-
sistência bucal, a ginecológica, os programas de vacinas e os 
de natureza psicológica. O cuidado com as mulheres adultas 
refletirá o elo com a equipe multiprofissional para o atendi-
mento das complicações da patologia.

Crise álgica 

Apesar de ser uma enfermidade hemolítica crônica, a DF apre-
senta eventos agudos de CVO, extremamente dolorosos, que ca-
racterizam a doença, responsáveis pelas várias e graves compli-
cações. A dor é abordada em capítulo específico desta publicação, 
mas reforçamos a seguir a abordagem terapêutica.

O tratamento baseia-se na atenção e no cuidado com a 
causa, se for identificada, iniciando a analgesia prontamente e 
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aumentando o aporte hídrico: 3-4 L/dia em adultos oralmente, 
se possível; intravenoso, se necessário (Quadros 1, 2 e 3).3, 5

Quadro 1 – Tratamento dos episódios dolorosos graves e agudos na DF

TRATAMENTO DOS EPISÓDIOS DOLOROSOS GRAVES E AGUDOS

1. Sulfato de morfina 0,05-0,08 mg/kg (3-5 mg) IV a cada 5 minutos até controle da 
dor ou sedação.

2. Converter a dose necessária para controle da dor para uma a cada 3 horas da 
IV. (Ex.: 3 doses de 5 mg na 1a. hora = 15 mg IV de 3/3 h)

3. Ajustar a cada 3 horas dose baseada na dor e na sedação.

4. Cetorolaco de trometamina 30 mg IV a cada 6 horas por 5 dias.

5. Após 24 horas, adicionar morfina 30 mg VO 12/12 horas e reduzir a cada 3 horas 
2 mg da dose IV.

6. Após 48 h, dar pequenas doses adicionais IV para evitar a abstinência.

7. Reduzir as pequenas doses a cada 3 horas.

8. Reavaliar e diminuir dose 2-3 mg/dose a cada 24 h.

Fonte: Autoria própria.

Quadro 2 – Tratamento da dor crônica e moderada na DF

TRATAMENTO DA DOR CRÔNICA E MODERADA

1. Fentanil subcutâneo.

2. Acetaminofen com codeína (fosfato de codeína + paracetamol – 30 mg VO de 
6/6h, se dor).

3. Cloridrato de Tramadol (100 mg VO de 8/8 h, se dor).

4. Agentes coadjuvantes: baixas doses de antidepressivos tricíclicos.

Fonte: Autoria própria.
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Quadro 3 – Intervenção não farmacológica e 
tratamentos alternativos nas crises álgicas na DF

INTERVENÇÃO NÃO FARMACOLÓGICA

1. Recreação e atividades ocupacionais.

2. Estimulação elétrica nervosa transcutânea (Tens).

3. Acupuntura.

4. Hipnose.

Fonte: Autoria própria.

Síndrome torácica aguda

Essa complicação é a segunda maior causa de hospitalização 
em adultos com DF, e responsável por 4% a 25% dos óbitos. 
Ocorre em 15% a 43% das pessoas com a doença e é a compli-
cação mais comum em cirurgias e anestesias. Caracteriza-se 
por febre, dor torácica, leucocitose, infiltrado pulmonar na ra-
diografia torácica (novo). Entretanto, os sintomas mais comuns 
são: dor torácica (84%), febre (64%), tosse (63%), dispneia (47%), 
infiltrado lobar, (80%), bilateral difuso (36%) ou acometimento 
pleural (21%), hipoxemia (pO2 inferior a 71 mmHg em 20% dos 
casos), além de leucocitose e queda de 1 g/dL de hemoglobina 
basal em alguns casos.6, 7

A etiologia ainda não é totalmente esclarecida, sendo que a 
pneumonia bacteriana não é a causa mais comum. Geralmen-
te, mais de um agente patológico está envolvido: S. pneumo-
niae, S. aureus, Salmonella, Enterobacter viral, Micoplasma e 
Chlamydia em crianças. Alguns episódios de síndrome torácica 
aguda resultam de infarto ósseo, shunts, hipoventilação e ate-
lectasias (Figura 1).6, 7
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Figura 1 – Fisiopatologia da síndrome torácica aguda na DF

 Fonte: Autoria própria.

O diagnóstico diferencial principal deve ser feito com pneu-
monias e doença vaso-oclusiva pulmonar. As pessoas com a DF 
devem ter a frequência respiratória, oximetria e temperatura do-
cumentadas na chegada. O grau de dor deve ser quantificado em 
escala de dor apropriada. A hipoventilação é comum devido à dor.6, 7

O tratamento dessa grave complicação baseia-se na prevenção 
de shunts e atelectasias com otimização da analgesia e incentivo 
da espirometria; evitar hidratação excessiva, limitando a infusão 
de soro fisiológico ou glicofisiológico na taxa de 1,5x o requeri-
mento basal; tratamento de possíveis infecções com antibióticos 
intravenosos (cefalosporina de terceira geração ou quinolonas e 
macrolídeos para agentes atípicos); otimização da oxigenação 
sanguínea; diminuição da proporção de hemácias falciformes com 
transfusões simples ou, em pacientes com hematócrito maior que 
30%, exsanguíneo transfusão. As transfusões devem ser iniciadas 
no primeiro sinal de hipoxemia – (pO2< 70%, ou queda de 10% no 
valor basal) e dexametasona 0,3 mg/kg 12/12h no total de 4 doses 
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(estudo em crianças, diminuiu a duração da hospitalização, febre e 
necessidades transfusional e de opioides).6, 8

Sequestro esplênico agudo

O sequestro esplênico ocorre frequentemente em lactentes e 
crianças, podendo ocorrer na idade adulta nas pessoas com DF 
que ainda possuem função esplênica ou esplenomegalia, par-
ticularmente naquelas portadoras de dupla heterozigose como 
hemoglobinopatias SC e Sβtalassemia. Essa complicação se 
caracteriza pela rápida e maciça retirada dos glóbulos verme-
lhos de circulação pelo baço. O choque hipovolêmico e falência 
cardíaca podem ocorrer agudamente.9, 10 

Clinicamente, apresenta palidez, letargia, hipotensão e es-
plenomegalia. A redução da hemoglobina costuma atingir 3 g/dl 
abaixo do nível basal. Pode ocorrer leve a moderada plaqueto-
penia e contagem de reticulócitos igual ou superior à linha de 
base usual. Recomenda-se pesquisa de focos infecciosos por 
meio de hemocultura e urocultura, bem como radiografia de 
tórax, se houver sintomas respiratórios e febris.9, 10

Devido à alta taxa de mortalidade, o sequestro esplênico 
deve ser tratado precoce e vigorosamente. Usar antibióticos 
nos casos infecciosos, analgesias e a hidratação parcimoniosa, 
visto que algumas pessoas com a DF possuem cardiomiopatias 
prévias. Transfusões sanguíneas e exsanguíneas são recomen-
dadas. A hemoglobina não deve ser elevada a níveis superiores 
aos valores basais, já que pode acarretar em hiperviscosidade e 
maior incidência de acidente vascular cerebral.9, 10

Acidente vascular cerebral

O acidente vascular cerebral é uma das mais graves complicações 
da DF. Ocorre em 11% das crianças, antes dos 20 anos de idade. 
Doenças cerebrovasculares também são comuns em pessoas 
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adultas com DF, com uma incidência 10 vezes maior do que 
ocorre com negros sem DF. A recorrência é uma caracterís-
tica dessa complicação: 67% das pessoas com a doença irão 
apresentar um novo evento, se não tratados adequadamente. 
Tal recorrência dá-se normalmente nos primeiros 36 meses 
do último evento.11, 14

Os fatores de risco incluem baixos níveis de hemoglobina, 
sequestro esplênico, hipoxemia noturna, leucocitose, síndro-
me torácica aguda recorrente e priapismo.11, 13 Clinicamente, 
pode apresentar manifestações variadas, tais como: cefaleia, 
convulsões, coma, temporário ou permanente déficit motor ou 
cognitivo, parestesias e afasias.11, 14

Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos na DF é geral-
mente o resultado de proliferação fibrosa da íntima, levando a 
estenoses da artéria intracraniana, que podem ser detectadas 
pelo doppler transcraniano (DTC). Em crianças falciformes 
neurologicamente assintomáticas, a combinação de veloci-
dades aumentadas na DTC e a presença de estenose intra-
craniana detectada por angioressonância magnética levam 
ao maior risco de acidente vascular cerebral. Assim, o DTC é 
fundamental para determinar a necessidade de transfusional 
profilática em crianças com a doença.14

A frequência de anormalidades cerebrais de imagens por 
ressonância magnética detectada em pessoas adultas com DF 
é maior do que a descrita para as crianças. Velocidades au-
mentadas na DTC associadas com estenoses intracranianas 
em pessoas adultas são menores do que as descritas para a 
população pediátrica com DF. O uso em conjunto do DTC e da 
ressonância magnética pode ser uma ferramenta valiosa na 
definição de pessoas adultas com DF, com alto risco de even-
tos cerebrovasculares.13, 14
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Devido à elevada taxa de recorrência, especial atenção 
deve ser dada para pessoas com DF de alto risco. Transfu-
sões regulares precisam ser realizadas com o objetivo de man-
ter a hemoglobina S em torno de 30%. Uma opção terapêutica às 
transfusões, ainda sem evidência, no entanto, de sucesso para 
seu emprego isolado no acidente vascular cerebral, é o uso de 
hidroxiureia.11, 12

Litíase vesicular

Cálculos biliares são complicações frequentes na DF. O desen-
volvimento de cálculos biliares pigmentares devido à hemólise 
crônica é relacionado à idade da pessoa, sendo que 15% delas 
são menores de 10 anos, 22% entre 10, 14 anos; 36% entre 15 e 
18 anos; e cerca de 50% de prevalência até a idade de 22 anos.15, 16

Pessoas com DF, adolescentes e adultos, devem ser sempre 
pesquisadas para a possível presença de litíase vesicular, mes-
mo que assintomáticos. A colecistectomia eletiva é preconizada 
sempre que houver a presença confirmada de litíase.15, 16

Úlceras de membros inferiores

Úlceras de perna são complicações comuns em pessoas adul-
tas com DF, atingindo frequentemente a parte maleolar da per-
na. Iniciam-se pequenas e rasas, porém podem atingir planos 
profundos e extensos, provocando dor intensa e incapacitante. 
Embora tanto a CVO quanto a hemólise crônica estejam as- 
sociadas a essa complicação, o mecanismo exato de sua forma-
ção não é totalmente esclarecido e pode envolver outros fato-
res, tais como a exposição da perna a traumas ou a picadas de 
insetos, infecção local, edema e circulação deficiente.17

O tratamento baseia-se na combinação de higiene local para 
evitar a inflamação e a infecção, a elevação da perna e o repou-
so prolongado. Além disso, algumas tentativas com base em 
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terapias tópicas e sistêmicas – tais como curativos com gel de 
Unna, antibióticos tópicos, a suplementação de zinco, enxertos 
de pele e transfusões – podem ser usados.17, 19

Algumas pessoas podem conseguir controle da dor somente 
com altas doses de opioides orais ou parenterais, aumentando 
assim preocupações sobre efeitos colaterais, baixa qualidade 
de vida e de dependência química. Desse modo, a analgesia com 
opioides tópica é uma terapêutica opcional, que pode produzir 
o alívio da dor sem causar efeitos colaterais significativos.17, 19

Transfusões sanguíneas
Ao longo da vida, as mulheres com DF recebem muitas trans-
fusões, por se tratar de um recurso terapêutico que serve para 
aumentar oxigênio e diminuir HbS na circulação em torno de 
30%. As indicações para transfusão são:

1. Agudo: anemia, sequestro esplênico, crise aplástica severa, 
AVC, síndrome torácica aguda, falência múltipla de órgãos, 
pré-operatório, malária associada à anemia hemolítica com 
descompensação cardíaca.

2. Crônico: falência cardíaca, profilaxia de AVC, hipertensão 
pulmonar, falência cardíaca congestiva refrataria, crise da 
vaso-oclusão grave.

A transfusão de hemácias deve ser de 15 ml/kg deleucoti-
zadas (remoção de leucócitos) e bolsas fenotipadas, evitando 
a aloimunização eritrocitária. No entanto, as complicações das 
transfusões existem como aloimunização, sobrecarga de ferro 
e doenças infecciosas.

Quelação de ferro
A sobrecarga de ferro mostra-se importante fator de morbile-
talidade em virtude de levar ao acúmulo de ferro no fígado e no 
coração, com consequente falência desses órgãos. A absorção 
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de ferro no adulto é de 1 a 2 mg/dia; cada 1 UI (unidade inter-
nacional) de concentrado de hemácias contém 200 mg de ferro, 
desenvolvendo sobrecarga de ferro a partir de 10 a 20 unidades 
de hemácias transfundidas.
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Orientação e aconselhamento genético 
na herança falciforme
Helena Pimentel

A doença falciforme (DF) resulta de uma alteração genética da 
hemoglobina e tem herança autossômica recessiva. A hemo-
globina padrão recebe o nome de HbA e as suas variantes prin-
cipais são a HbS e HbC. Todas as pessoas têm dois genes que 
determinam o tipo da hemoglobina e, então, todos nós temos 
os tipos de hemoglobinas determinados na nossa constituição 
genética por esses dois genes. No Quadro 1, seguem alguns 
exemplos mais comuns:

Quadro 1– Tipos de hemoglobina

Diagnóstico Achado do exame
 (determinação do genótipo)

Padrão normal HbAA

Doença falciforme HbSS, HbSC, HbSD, entre outros

Traço falciforme HbAS, HbAC, HbAD, entre outros

Fonte: Autoria própria.

O exame que identifica os tipos de hemoglobina de uma pessoa 
é capaz de determinar se ela tem o padrão normal, se tem a doen-
ça falciforme ou o traço falciforme. Após o recebimento do resul-
tado do exame com diagnóstico de doença ou a presença do traço 
falciforme (que não é doença), é importante a pessoa ter acesso à 
orientação genética para entender o significado desse resultado.

Orientação genética

A orientação genética é o procedimento por meio do qual profis-
sionais de equipes multidisciplinares, devidamente capacitados, 
transmitem à pessoa e/ou à família envolvida com a alteração 
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genética relacionada à hemoglobina, o significado do resultado 
do exame laboratorial. As informações desses fatos, sob o foco 
da herança genética, trazem aos familiares a compreensão da 
origem da doença e as diferenças entre esta e o traço falciforme.

Orientação genética para as pessoas com traço falciforme

O traço falciforme é uma característica genética muito frequen-
te na população brasileira. Por isso se torna necessária a orga-
nização de procedimentos de orientação genética para as pes-
soas com o traço. Essa orientação pode e deve ser realizada por 
uma equipe multiprofissional no Sistema Único de Saúde (SUS) 
incorporada à atenção primária. 

Público-alvo da orientação genética para as pessoas 
com traço falciforme

No âmbito do SUS, as pessoas diagnosticadas com traço falcifor-
me poderão receber seu diagnóstico pelos seguintes meios:
• Pelo Programa Estadual de Triagem Neonatal: no caso de 

recém-nascidos que realizarem o Teste do Pezinho.
• Na rede de assistência: no caso de crianças que não fizeram a 

triagem neonatal e no caso dos adultos.
• Na Rede Cegonha: no caso das gestantes.

Objetivos da orientação genética para as pessoas 
com traço falciforme

• Informar sobre as características genéticas do traço e seu 
significado clínico. 

• Garantir que a família e a pessoa com o traço compreenda que 
o traço não é doença, mas uma característica genética que 
não causa problemas clínicos.

Observação importante: O laboratório do Serviço de Tria-
gem Neonatal, no caso dos recém-nascidos, e o laboratório que 
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realizou o exame na rede da criança ou do adulto devem ter o 
conhecimento técnico adequado para garantir diagnóstico cor-
reto dos casos com doença e traço falciforme. Disso dependerá 
a conduta médica adequada para cada caso.

Orientação genética no diagnóstico de DF

A pessoa com a doença tem o direito de receber orientação gené-
tica sobre o diagnóstico da doença. Essa pessoa deverá ser ins-
crita no programa de atenção integral, cabendo ao serviço que 
presta a assistência hematológica também oferecer a orientação 
genética sobre o diagnóstico e os procedimentos terapêuticos.

Aspectos importantes a serem considerados 

A orientação genética deve ser disponibilizada a todos que ne-
cessitem, por apresentarem diagnóstico de traço ou de doença 
falciforme. No processo de orientação, a abordagem profissional 
precisa ser eficiente, considerando alguns aspectos que podem 
ajudar no entendimento da informação fornecida, tais como: a 
idade, a atividade profissional, a situação econômica, o grau de 
instrução, a cor (autorreferida), a estrutura familiar, o número 
de filhos, religião, a presença da doença ou de traço na família.

Esse processo deve ser individualizado e, caso seja aborda-
da a questão da probabilidade de ocorrência ou recorrência da 
doença, o profissional precisa orientar sem induzir ou sugerir 
decisões à pessoa que receba a orientação. Nesse caso, é neces-
sário encaminhá-la para aconselhamento genético na atenção 
especializada. É importante lembrar-se de que o direito repro-
dutivo deve ser respeitado no processo de orientação genética.
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A dor: entendendo as pessoas que a sente
Cecília Izidoro

A dor tem importante função no organismo, soando como um 
alarme de que alguma estrutura do corpo está sendo afetada. É 
um sinal de alerta. Como uma impressão digital, possui carac-
terísticas singulares, manifesta-se de maneira diferenciada em 
cada pessoa, e isso independe de causa comum relacionada a 
uma determinada doença. 

Segundo a Associação Internacional para Estudo da Dor 
(Iasp), ela é definida como “uma experiência sensorial e emo-
cional desagradável que é associada a lesões reais ou poten-
ciais ou descrita em termos de tais lesões. A dor é sempre sub-
jetiva e, cada indivíduo aprende a utilizar este termo por meio 
de suas experiências”.1

O sexo e o gênero são considerados fatores que influenciam na 
percepção dolorosa. Sabe-se que homens e mulheres experimen-
tam de maneira diferente a dor e diferem também nas suas res-
postas ao tratamento de alguns analgésicos.2

A tolerância à dor recebe influência cultural e social e rela-
ciona-se com o gênero, dependendo em que sociedade se in-
sere a discussão sobre o comportamento de dor “ideal” para 
homens e mulheres.

Nas mulheres trabalhadoras, o medo da perda do emprego e 
da dependência de colocar seus filhos na creche e a perda da vaga 
em decorrência das inúmeras internações podem ser exemplos 
do impacto na qualidade de vida diante da doença falciforme.

Entre os fatores importantes, além dos socioculturais, estão 
os biológicos, entre os quais se destacam os efeitos dos hormô-
nios gonadais, incluindo as variações hormonais durante o ciclo 
menstrual nas mulheres.
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Muitos estudos demonstram que as mulheres acreditam 
que os homens são mais sensíveis à dor. Para elas trata-se de 
uma situação comum em seu cotidiano, ao vivenciarem a dor 
do parto e das cólicas menstruais. Diante disso, relatam que os 
homens sem essa experiência tendem a ser pouco resistentes 
a um evento doloroso. Por outro lado, as mulheres são criadas 
para referirem suas dores e seus sofrimentos com mais emo-
ção do que os homens.3

Na doença falciforme a dor pode gerar ansiedade, depres-
são, comportamento agressivo e medo, uma vez que sendo uma 
doença crônica, afasta a pessoa do convívio social e produtivo dian-
te das repetidas crises de dor que levam as inúmeras internações.

Um desafio para a equipe de saúde é identificar alterações in-
diretas importantes, que denotem a presença da dor e minimizem, 
ao máximo, o sofrimento das mulheres com doença falciforme.

Para tanto, a avaliação é de suma importância na compreen-
são da dor, na identificação de sua etiologia e na avaliação do 
seu impacto sobre a vida da mulher. Devem ser considerados 
aspectos de sua vida, seus projetos futuros e seus anseios de 
viver plenamente seu potencial reprodutivo. 

Figura 1 – Escala analógica da dor

 Fonte: OMS.

Muitas mulheres convivem com a dor crônica, que se reve-
la, por vezes, em crises agudas, para além do sintoma. Nessas 
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situações é comum a pessoa perder a capacidade de dimensionar, 
com precisão, a extensão de sua dor. Isso porque, adjacente à dor 
em si, ocorre uma espécie de síndrome, que implica perda da qua-
lidade de vida. Tal aspecto resulta de: ausência de sono; prejuízo 
da convivência social; diminuição ou cessação da atividade sexual; 
perda da autoestima; ausência de projeções de vida para o futuro, 
além de diversas outras razões. Em tais casos, é preciso um con-
ceito de dor, capaz de assegurar ao responsável pela atenção e 
cuidado dessa mulher, nessas crises álgicas, um perfeito conheci-
mento das características e dimensões que essa dor pode atingir. 
Somente assim o atendimento será eficaz.

A dor total é o conceito de dor que exige dos profissionais um 
olhar multidimensional, levando em conta aspectos emocio-
nais, espirituais, físicos e sociais. Aplicado a uma modalidade de 
atendimento pressupõe que estejamos abertos a compreender 
o fenômeno doloroso para a além dos aspectos físicos. No con-
texto da dor total, há que considerar outras dimensões, a saber: 
a emocional, a social e a espiritual. Isso confere à dor uma di-
mensão excepcional, em especial no caso da doença falciforme.

Cordeiro e Ferreira4 descrevem que a DF tem forte impacto 
na saúde das mulheres, no período reprodutivo, mediante os 
riscos de abortamentos, complicações no parto, principalmen-
te por eclampsia e necrose da cabeça do fêmur. Este último leva 
mulheres a experimentar a dor crônica, que interfere em todas 
as dimensões da sua vida, dentro ou fora do lar, especialmente 
naquelas de natureza laboral. 

Seria interessante observar que os estudos apontam que 
alguns desses aspectos da dor crônica podem estar exacerba-
dos em determinados grupos sociais, sobretudo naqueles nos 
quais seus integrantes trazem consigo grandes perdas sociais. 
Se não, vejamos: quando o conhecimento produzido sobre dor 
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crônica é associado ao contexto social das pessoas com doença 
falciforme, e em tela, das mulheres, percebe-se no pensamen-
to subjacente a concretude, em si, dos dados epidemiológicos, 
uma forma muito subliminar de projeção de um imaginário so-
cial que ouso apontar como uma dimensão racial. Tanto assim 
que, na DF, a associação da doença à categoria raça aponta 
para a reflexão acerca das condições de vulnerabilidade social 
da população negra. Isso imprime uma característica à doença 
considerada relevante, sem considerar, contudo, o sofrimento 
que envolve perdas de vida na vida de quem sente dor. 

O quadro de exclusão da população negra é mais abrangente 
e determina o agravamento de suas condições de existência, le-
vando principalmente à prematuridade dos óbitos, tanto para ho-
mens como para mulheres.4 A dificuldade de acesso aos serviços 
de saúde e a baixa qualidade do atendimento recebido – aliada 
à falta de ações e de capacitação de profissionais de saúde, vol-
tadas especificamente para os riscos a que as mulheres negras 
estão expostas, agravam o quadro de exclusão e vulnerabilidade. 
Imagine-se viver tudo isso e ainda sentir dor. E mais; imagine-se 
sentir dor e não ser atendida. 

Outro aspecto relevante é o da formação dos profissionais da 
Saúde para que se possa abordar a temática da questão racial 
como um agente mobilizador nos processos de dor. A ausência 
dessa discussão, inclusive no âmbito das instituições de ensino, 
dificulta a compreensão dos principais aspectos a serem con-
siderados no atendimento a mulheres com doença falciforme 
que sentem dor. 

Sobre os significados da dor nos estudos, processos de 
aprendizagem e de assistência direta à clientela, devem ser 
analisados elementos que distingam as diferentes formas de 
manifestações, além das representações imaginárias e cole-
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tivas implicadas. Isso exige sensibilidade por parte do profis-
sional de saúde, o que vai para além do conhecimento técni-
co específico, na intenção de aliviar o sofrimento e melhorar 
a qualidade de vida da mulher acometida pela dor. Para o seu 
controle eficaz, os profissionais precisam observar que gran-
de parte de seus esforços se concentra em “entender a pessoa 
que sente dor”, o que implica dizer observância às diferenças 
socioculturais econômicas, além das emocionais/espirituais 
associadas ao gênero e à raça, para poderem selecionar qual a 
melhor abordagem à problemática da mulher que a sente. 

Os principais fatores desencadeadores da dor são o frio, os 
traumas, o esforço físico, a desidratação, as infecções e a hipóxia. 
A dor deve ser tratada, inicialmente, com analgésicos comuns (di-
pirona ou paracetamol), em doses habituais e fixas, por via oral. 
Além disso, deve ser iniciada hidratação oral com água e outros 
líquidos (1,5 a 2 vezes o valor das necessidades hídricas para a ida-
de). Se não houver melhora da dor após essa abordagem inicial, a 
pessoa deve ser internada, para intensificação desse tratamento.

A dipirona venosa regular pode, então, ser introduzida. Não se 
observando resposta, associa-se codeína a 2% por via oral ou um 
anti-inflamatório não esteroide, podendo-se optar por medicamen-
tos que têm em sua formulação a associação de paracetamol com 
codeína. Essa analgesia deve ser mantida regular, de 6 em 6 horas, 
ou até mesmo de 4 em 4 horas. Não havendo melhora ou consta-
tando-se uma intolerância imediata (por exemplo, vômitos), deve-
-se manter o analgésico comum e substituir a codeína por outro 
opioide, como morfina (preferencialmente venosa) ou metadona.

A analgesia regular deve ser mantida pelo menos por 24 a 48 
horas após a remissão completa da dor, podendo-se retornar 
para a via oral, após amenização do quadro. O opioide usado 
por até uma semana pode ser descontinuado de forma abrupta. 



119

O uso por mais de sete a dez dias exige retirada gradual, 
para evitar sinais e sintomas de abstinência, devendo-se proce-
der à redução de 50% da dose nos primeiros dois dias, 25% nos 
dois dias seguintes, e assim sucessivamente, até que a dose do 
opioide esteja em um valor equianalgésico ao da morfina (0,6 
mg/kg por dia para crianças com peso abaixo de 50 kg ou 30 
mg/kg por dia para pacientes acima de 50 kg). Com esse cui-
dado, não se precisa temer os efeitos adversos dos opioides. 
Deve-se evitar o uso devido à baixa potência analgésica e à alta 
frequência de efeitos colaterais e da dependência.

É importante a manutenção de hidratação venosa adequa-
da com soro 4:1 (4 partes de GI a 5% e uma parte de SF a 0,9%), 
mantendo-se as necessidades básicas. No entanto, as condições 
cardiopulmonares da pessoa com DF devem ser respeitadas. Re-
comenda-se o início precoce de fisioterapia respiratória e motora.

Fatores desencadeantes e mantenedores da dor, principal-
mente infecções, devem ser prontamente tratados. Dor óssea 
e edema localizados, com restrição de movimentos e febre, re-
querem avaliação ortopédica, além de exame radiológico, he-
mograma, hemocultura e dosagem de proteína C reativa (PCR) 
para investigação de osteomielite, que deverá ser tratada com 
antibioticoterapia específica sistêmica.

A dor abdominal pode simular abdômen agudo cirúrgico ou 
clínico. Deve ser tratada com analgesia e hidratação, como os 
outros episódios dolorosos. A observação contínua da evolução 
do quadro, com propedêutica adequada para abdômen agudo, 
permite afastar outros diagnósticos, inclusive os cirúrgicos. 
Embora o uso de protocolos para a abordagem da dor seja im-
portante para a normatização de condutas, é fundamental que 
ela seja individualizada, com avaliações frequentes e valoriza-
ção da queixa das pessoas atendidas.
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Educação em saúde e o autocuidado
na doença falciforme
Paulo Ivo C. Araújo

Os principais objetivos da educação em saúde para doença 
falciforme são:

• Permitir o empoderamento do cliente do conhecimento do 
profissional de saúde sobre a doença falciforme, possibilitan-
do a tomada de decisões clínicas em conjunto, promovendo 
assim o autocuidado.

• Desmistificar a DF banalizando o seu conhecimento.
• Criar a consciência da necessidade de adequação de hábitos 

sociais e culturais, para superar os problemas de saúde.
• Promover o desenvolvimento da cidadania. 

O desenvolvimento do autocuidado pode permitir a ade-
quação do hábito e, em última análise, participar das etapas 
de transformação do indivíduo descritas por Haynes et al..1 
O indivíduo, ao cultivar um hábito positivo em relação à sua 
doença, sai do status de desinformação e, dependendo do pró-
prio desejo de querer mudar ou agir, ele pode, além de se infor-
mar, interessar-se, envolver-se e, finalmente, tornar-se atuan-
te no processo de transformação. Isso pode mudar a história da 
doença na população afetada.

Autocuidado na criança
Com o diagnóstico precoce por meio da triagem neonatal, a as-
sistência multiprofissional deve ser iniciada já nos primeiros 
meses de vida. À medida que crescem a criança e sua famí-
lia, devem ser preparadas para o autocuidado. Essa assistência 
multiprofissional deve ser humanizada.

Entende-se por humanização, além de um ambiente con-
fortável para essa assistência, o acolhimento da pessoa com 
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doença falciforme pelo profissional da saúde sem preconceitos, 
estigmas, escutando suas dúvidas e dificuldades, e permitindo 
o diálogo mediante a democratização da linguagem, utilizando 
formas acessíveis a essa população.
Os diagnósticos de risco para esta idade são:
• Déficit de conhecimento sobre a doença e o tratamento.
• Risco para desenvolver a dor.
• O momento da dor.
• Risco para crescimento e desenvolvimento alterados.
• Risco para infecção.

Déficit de conhecimento sobre a DF 

Pelo grande desconhecimento imposto pela invisibilidade esta-
belecida pelo racismo institucional na nossa sociedade, a popu-
lação assistida ignora aspectos sobre a DF, importantes para a 
prevenção e a desmistificação da doença. O caráter hereditário, 
não infeccioso, crônico e incurável são aspectos mal elaborados 
pela população afetada. A importância do diagnóstico precoce e 
da inclusão em um programa de atenção integral, tão logo seja 
estabelecida o diagnóstico quando obedecida, pode diminuir em 
muito a morbidade e mortalidade. As estratégias que podem ser 
utilizadas para minimizar esse diagnóstico de risco estão intima-
mente relacionadas com a educação em saúde familiar e popular.

Desenvolver ações educativas sistematizadas para as crian-
ças e suas famílias sobre a doença, triagem neonatal, sinais e 
sintomas que demandam atenção médica, hábitos saudáveis, 
vacinações especiais, medidas preventivas e profiláticas, entre 
outros aspectos, pode melhorar o nível de conhecimento sobre 
a doença e suas nuances. E assim incrementar a adesão ao tra-
tamento, aspecto de vital importância no controle da doença.

As ações podem ser desenvolvidas de forma individu-
al, como consultas especializadas por profissionais da Saúde 
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com conhecimento sobre esses aspectos, ou em grupos, como em 
salas de esperas de ambulatórios e consultórios ou em reuniões 
comunitárias nas comunidades onde residem as pessoas aco-
metidas pela doença. Tais tarefas podem ser realizadas por 
profissionais de nível superior, como enfermeiros ou médicos, 
e também pelos de nível médio, como agentes comunitários de 
saúde devidamente capacitados pelo primeiro grupo citado e 
com supervisão contínua dele.

A crise de sequestro esplênico ainda é uma causa importan-
te de mortalidade na infância e, portanto, a educação em saú-
de dos pais/cuidadores para efeito da palpação do baço, como 
método de prevenção desse tipo de crise, pode ser crucial na 
redução da mortalidade. 

Autocuidado no adolescente

A partir do momento em que a criança atinge a idade da adoles-
cência, havendo a filosofia do autocuidado sido trabalhada por 
toda a infância, o maior desafio é manter a adesão do jovem ao re-
gime terapêutico e às praticas de autocuidado. Nessa fase, a crise 
de identidade do adolescente e a dificuldade de relacionamento 
dele com seus pais podem dificultar a adesão ao tratamento.
Os diagnósticos de risco para esta idade são:
• Risco para distúrbio do autoconceito, da autoimagem e da au-

toestima.
• Risco para a integridade da pele prejudicada.
• Risco para mobilidade física prejudicada.
• Risco para infecção.

Risco para distúrbio do autoconceito, 
da autoimagem e da autoestima

O retardo do desenvolvimento e do crescimento promovido 
pela doença falciforme pode levar o adolescente a sofrer ações 
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preconceituosas e, muitas vezes, estigmatizadas, promovendo 
a segregação social, principalmente no ambiente escolar. As 
consequências disso são muitas, inclusive a de ampliar aquelas 
já impostas pelo desconhecimento do profissional da área da 
Educação sobre a doença. Também há o impacto do racismo 
institucional, ainda muito presente no nosso cotidiano.

Esses jovens sentem-se ainda infantilizados, inferiores na 
sua maturação sexual em relação aos seus colegas de turma e, 
muitas vezes, segregados e submetidos a apelidos jocosos que 
levarão a distúrbio da autoestima.

Por outro lado, as transformações presentes no corpo desses 
jovens não ocorrem na mesma velocidade que nos seus amigos 
da mesma idade. O aparecimento de pelos pubianos, a mudança 
da voz, o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários 
– como a telarca, a primeira menstruação e outras alterações – 
são muitas vezes retardados levando a distúrbio da autoimagem.

Como estratégias para minimizar tais efeitos é fundamental 
que o profissional de saúde permita o empoderamento desses 
adolescentes sobre dúvidas do retardo do crescimento e do de-
senvolvimento sexual, utilizando-se de um diálogo aberto, por 
meio do qual possam ser expostas todas as suas ansiedades. As-
sim será possível estabelecer uma relação afetuosa, de confian-
ça, entre esse jovem e o profissional de saúde, capaz de realmen-
te responder pela qualidade da assistência que lhe cabe prestar. 
Manter um canal para verbalização de sentimento e dúvidas sobre 
a expressão da doença no corpo do jovem – e suas consequências 
na socialização – é uma estratégia muito interessante.

Esse diálogo permitirá ao jovem maior participação nas de-
cisões, no cuidado de sua saúde, mediante a pactuação das res-
ponsabilidades do seu tratamento com seu médico e/ou enfer-
meira. Assim, teremos melhores resultados nos esquemas de 
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analgesias, mais ênfase nos sinais precoces de crises álgicas e 
adesão mais forte ao regime terapêutico.

Por fim, implantar programas para qualificação dos profissio-
nais da área da Educação sobre a doença, suas alterações e as 
consequências no dia a dia para as pessoas afetadas, essas ações 
com certeza minimizarão o desconhecimento desses profissionais 
sobre a doença falciforme e favorecerão a permanência destes jo-
vens na classe escolar. O resultado disso é um jovem independen-
te, participante ativo na terapia e produtivo na comunidade.

Risco para a integridade da pele prejudicada

Nesta fase, a da adolescência, a perfusão tissular já encontra-
-se prejudicada e, portanto, mais propensa ao desenvolvimento 
de úlceras de pernas. O local mais frequentemente acometido é 
a região maleolar externa. Estratégias devem ser estabelecidas 
para que tal risco seja reduzido ao máximo.

A educação em saúde deve incentivar a hidratação da pele 
das pernas com hidratantes e óleos de fácil aquisição. Deve ser 
ensinado que, sistematicamente, a pele, principalmente das 
pernas nas regiões maleolares, deve ser examinada para de-
tectar possíveis portas de entradas para úlceras.

O uso de repelentes e inseticidas diminui a possibilidade de pi-
cadas de insetos, mas se ela ocorrer, há que evitar coçar para não 
escarificar. Buscar métodos e cuidados locais para prevenção de 
picadas de insetos são muito importantes, pois num país tropical 
como o nosso as picadas de insetos são comuns no dia a dia em 
todas as regiões e há que se incentivar atitudes que previnam o 
aparecimento destas úlceras. O trauma também constitui fator de 
risco para desenvolvimento de úlceras. O uso sistemático de sapa-
tos e/ou tênis de cano alto e o uso concomitante de meias de algo-
dão macias podem evitar a ocorrência de lesões nestas regiões. O 
resultado dessa estratégia é o jovem com pele hidratada e íntegra.
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Risco para mobilidade física prejudicada

Os esportes vêm sendo utilizados como um importante instru-
mento de inserção social, principalmente da população de menor 
poder socioeconômico. Programas governamentais cada vez mais 
estimulam a inclusão da população adolescente em projetos de 
esportes, principalmente coletivos, como forma de inclusão social. 

Por si só, a DF pode criar limitações à prática desses espor-
tes. Como alternativa, alguns autores estabelecem estratégias 
que permitam ao jovem com DF certo grau de inserção no mun-
do dos esportes, ainda que como forma de convívio, melhoran-
do o seu relacionamento social.

É fundamental o diálogo aberto com os adolescentes sobre o 
limite da prática desportiva, obedecendo-se à limitação pessoal 
de cada um, evitando-se, porém, exercícios extenuantes. Além 
disso, a manutenção de uma boa hidratação durante a prática 
do esporte; evitar choques térmicos, principalmente nos espor-
tes aquáticos; privilegiar os exercícios de alongamento e de fle-
xibilidade; e a prática de esporte de contato com segurança são 
normas a serem seguidas. O resultado dessas ações possibilita 
ao jovem amplitude de movimentos e de desenvolvimento ade-
quado e integrado à sociedade.

Risco para infecção

Como a criança, os adolescentes também estão predispostos 
a maiores índices de infecção; portanto, além da monitoriza-
ção das vacinas anteriormente já descritas, é fundamental o 
ensinamento – não só à família e cuidadores, mas também ao 
jovem – sobre os sinais precoces de infecção. Torna-se impor-
tante o envolvimento do jovem com o conhecimento da doença 
e das estratégias para prevenir suas intercorrências. Com isso, 
a adesão ao autocuidado pode ser mais efetiva.
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Nessa fase da vida, também se torna necessária a abordagem 
das formas de prevenção das doenças sexualmente transmis- 
síveis e da discussão da gravidez precoce pela disseminação do 
uso de preservativos masculinos e femininos. Nesse item, o resul-
tado é o jovem sem sinais de infecção e com vacinação completa.

Autocuidado na gestante

A DF não é impeditiva da gravidez, contudo, pelo seu potencial 
de gravidade, a gestação em pessoas com doença falciforme 
é considerada de alto risco: a gestante e o feto necessitam de 
atenção muito especial.

Os diagnósticos de risco para essa fase da mulher com DF são:
• Medo e déficit de conhecimento sobre a fisiopatologia da gravidez.
• Intolerância à atividade.
• Risco para infecção (urinária e respiratória).

Medo e déficit de conhecimento sobre a fisiopatologia da gravidez

A mulher com DF e grávida tem inúmeras inseguranças e desco-
nhecimento sobre essa fase de sua vida. Ela não está preparada 
para enfrentar a dimensão clínica da doença. Além disso, não é 
incomum o fato de o seu companheiro não ter a doença, o que 
pode dificultar em muito a compreensão sobre a patologia dela, 
suas consequências na gestação e as suas possíveis limitações. 

As intercorrências clínicas, nessa fase, podem ser graves e 
criam dificuldades, principalmente com relação à viabilidade da 
gravidez. O desconhecimento da maioria dos profissionais de saú-
de sobre a gestação na doença falciforme e qual a melhor abor-
dagem permite que esses agravamentos possam concretizar-se.

A principal forma de prevenir esse risco é instruir as gestan-
tes sobre o desenvolvimento da gestação, do seu papel ativo e 
o de sua família, no monitoramento do desenvolvimento, suas 
dificuldades e intercorrências.
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Faz-se necessário que o profissional de saúde propicie à ges-
tante a verbalização das suas expectativas, medos e inseguranças, 
além de prepará-la para o parto natural sem dor, assim como para 
a amamentação. Deve ensinar as técnicas de relaxamento muscu-
lar e de enfrentamento do estresse, permitindo-lhe aumentar a 
confiança no parto natural, por meio de exercícios de flexibilidade 
e força musculares, muito importantes na hora do parto.

A adesão ao acompanhamento pré-natal com obstetra, he-
matologista e hemoterapeuta deve ser encorajada, pois permite 
qualidade na assistência e promove redução de intercorrências 
que podem inviabilizar a gestação.

Por fim, não deve ser esquecida a importância da realização 
da triagem neonatal, após o nascimento da criança, como for-
ma de diagnóstico precoce tanto do traço como da doença.

Essas estratégias com certeza tornarão a gestante mais par-
ticipativa, ajudando no monitoramento da gestação e com maior 
capacidade de enfrentar o parto natural e a amamentação.

Intolerância à atividade

Atualmente, as mulheres participam ou são totalmente res-
ponsáveis pelo orçamento domiciliar por meio do seu trabalho. 
É impossível a interrupção das suas atividades profissionais 
durante a gestação, porque isso ocasionaria prejuízos para a 
qualidade de vida da família. No entanto, há que tornar, tanto 
ela como a sua família, mais atentos ao fato de que a doença 
falciforme associada à gestação pode deixá-la intolerante às 
atividades diárias, às profissionais ou às domésticas.

Como estratégias a serem estabelecidas pela educação em 
saúde para minimizar esta intolerância, pontuamos:

Escalonar ou priorizar as atividades do dia; sugerir pausas 
no trabalho para descanso; e orientar a gestante para que tra-
balhe de acordo com o seu próprio ritmo. 
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Com relação aos trabalhos domésticos, conversar também 
com a família da gestante sobre a importância da sua coopera-
ção nas atividades diárias, desonerando-a e permitindo que ela 
se atenha aos seus limites.

Por fim, incentivar uma alimentação adequada, do ponto de 
vista qualitativo e quantitativo, e estabelecer regularidade nas re-
feições. Em virtude de tratar-se, na maioria das vezes, de popu-
lação de nível socioeconômico mais desfavorável, faz-se neces-
sário utilizar alimentos economicamente viáveis e presentes em 
fartura na comunidade, devido à sazonalidade deles e as tradi-
ções regionais. Ao compreender e empreender tais estratégias, 
a gestante levará a bom termo o sua experiência na gestação.

Risco para infecção (urinária e respiratória)

A gestação é um fator predisponente para infecção urinária em 
qualquer mulher. No caso daquelas com DF essa predisposição 
aumenta bastante. Devemos incentivar a hidratação e higiene 
íntima como formas de diminuir a bacteriúria assintomática, 
muitas vezes existente nessas pessoas.

Além disso, é fundamental ensinar à gestante os sinais pre-
coces de infecção, orientando-a para que procure atendimento 
médico, tão logo apareçam sinais sugestivos de intercorrências 
infecciosas e clínicas. O resultado é a gestante sem infecção e 
sem intercorrências.

Autocuidado no adulto

O adulto com DF, que foi devidamente sensibilizado, durante 
toda a sua infância e adolescência, sobre a importância do au-
tocuidado na prevenção de intercorrências clínicas, na melhoria 
da qualidade de vida e na longevidade, sem dúvida terá maior 
capacidade de adesão ao tratamento. Entretanto, em virtude 
de a filosofia do autocuidado em DF ser uma estratégia muito 
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recente, o desafio é levar a pessoa adulta a assumir as medidas 
preventivas, os hábitos saudáveis e identificar precocemente as 
intercorrências clínicas.
Os diagnósticos de risco para o adulto são:

• Risco para infecção.
• Perfusão tissular alterada (renal, entre outras).
• Dor.
• Risco para integridade da pele prejudicada.
• Risco para a paternidade ou maternidade alterada.

Risco para infecção

Em virtude da maior possibilidade de infecções, principalmente 
as graves, faz-se necessário monitorizar as vacinas. Há que ga-
rantir a vacinação para todos, além de ensinar a identificar pre-
cocemente os sinais de infecções para pronta assistência.

Orientar os pacientes a praticar exercícios respiratórios do-
miciliares – como fisioterapia respiratória durante processo de 
vaso-oclusão – pode prevenir o aparecimento de síndrome to-
rácica aguda, intercorrência respiratória muito grave e de alta 
mortalidade no adulto. Mostrar como cuidar da higiene pessoal, 
da boa alimentação, da boa hidratação, da abordagem das doen- 
ças sexualmente transmissíveis, e as suas formas de preven-
ção devem também fazer parte de estratégias positivas.

Perfusão tissular alterada (renal, entre outras)

O dano dos órgãos nobres, que ocorre em decorrência das cri-
ses vaso-oclusivas crônicas, prejudica a perfusão deles, po-
dendo levar as pessoas com a doença a intercorrências clínicas 
crônicas, como hepatopatias, hipertensão arterial, insuficiência 
renal etc. As estratégias a serem utilizadas pela educação em 
saúde, que podem de alguma forma minimizar tais alterações 
são: orientar as pessoas a ingerir líquidos abundantemente 
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(dois litros/dia) promovendo uma boa hidratação e forçando boa 
diurese; realizar exames de urina periodicamente; esvaziar fre-
quentemente a bexiga evitando assim maior risco de priapismo; 
e observar sinais de alterações neurológica e pulmonar.

Dor

Nessa fase, a dor é a principal causa de procura aos serviços de 
emergências. Portanto, o autocuidado na prevenção do apare-
cimento da dor faz-se muito importante. O comprometimento 
das atividades profissionais, domésticas e sociais, em virtude 
do aparecimento da crise álgica leva a pessoa com doença fal-
ciforme a um sentimento de revolta e impotência, em face do 
risco de incapacitação nela recorrente.

Ensinar a identificar e controlar os fatores predisponentes – 
como mudanças bruscas de temperatura, estresse, infecções, 
exercícios extremos, ingestão de bebidas alcoólicas etc. – po-
dem ser utilizadas na educação em saúde para diminuir o nú-
mero de crises álgicas. Durante o episódio de dor mostrar e uti-
lizar protocolos individualizados pactuados com os pacientes, 
utilizando medicamentos potentes, de forma regular e baseada 
na gravidade da crise. Explicar o uso de práticas complementa-
res para o controle efetivo da dor.

No período intercrítico, permitir a discussão sobre o es-
quema de analgesia utilizado durante a crise, para que, após 
análise crítica de ambos (profissional e a pessoa atendida), o 
protocolo possa ser ajustado com vista à melhor eficácia da 
analgesia proposta. O resultado dessas estratégias é valioso: 
um adulto sem dores ou com crises leves e breves.

Risco para a integridade da pele prejudicada

Quando adulto, a perfusão tissular está mais prejudicada e, por-
tanto, o aparecimento de úlceras de perna é mais frequente do que 
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na adolescência. Tais intercorrências podem levar a problemas de 
inserção social e profissional graves, com segregação da pessoa 
com a doença, que já se encontra em situação social vulnerável.

As portas de entradas mais frequentes são picadas de in-
setos e traumatismo local com escoriações. Como medidas 
educativas, deve-se estimular as pessoas com a doença a mini-
mizar a possibilidade de impedir o aparecimento das lesões de-
sencadeadoras das úlceras, mediante as seguintes estratégias:

• Orientar a examinar a pele diariamente.
• Usar repelentes de insetos. 
• Manter a pele hidratada e protegida. 
• Utilizar calçados de cano alto com meias.
• Evitar coçar as possíveis picadas de insetos.

Risco para a paternidade ou maternidade alterada

Por ser uma doença hereditária, as pessoas com DF temem que 
irá “passar” a doença para seus filhos. Isso abala o direito quan-
to à reprodução. Em virtude do desconhecimento, a mulher, 
principalmente, acha que sua doença é impeditiva da gravidez. 
Portanto, em virtude dessas questões, o direito de cidadania de 
constituir família pode ficar extremamente prejudicado.

Cabe aos profissionais de saúde esclarecer essas questões, 
explicando que a DF não é impeditiva da gravidez, que o seu 
diagnóstico pode ser realizado pela triagem neonatal, e que as 
crianças diagnosticadas devem ser incluídas num programa de 
atenção integral, com medidas profiláticas, autocuidado, edu-
cação em saúde etc.

A orientação e a informação genética devem ser oferecidas ao 
casal e toda sua família, se assim o quiserem. Essa orientação deve 
ser realizada por profissional da saúde devidamente capacitado. 
Não deve ser diretiva. Há que considerar aspectos sociais, raciais, 



133

e sua realização requer habilidade de comunicação, a única forma 
de chegar a um padrão de qualidade, com bons resultados. Deve-
-se respeitar a autonomia, a privacidade, a justiça e a igualdade. O 
resultado dessas estratégias é o adulto vivendo o seu direito pleno 
de cidadania, de constituir família assegurada a reprodução.

Conclusões

O papel do profissional de saúde que irá trabalhar a filosofia 
do autocuidado, tanto com a pessoa com a doença e a famí-
lia, é diagnosticar e ficar atento às respostas ou às reações da 
pessoa para melhor avaliar a enfermidade e o seu tratamento, 
para obter os resultados no sentido do bem-estar e da saúde da 
pessoa atendida.

Esses profissionais devem permitir o empoderamento da 
pessoa que está sendo atendida, sobre os aspectos clínicos e 
terapêuticos da DF; desenvolver o espírito crítico tanto no clien-
te como na família sobre a qualidade do seu trabalho; favorecer 
a qualidade de vida e longevidade; e estimular a prática do di-
reito de cidadania.
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Trav. Padre Eutiquio, nº 2.109
Batista Campos
Belém/PA
CEP: 66033-000

Tels./Fax: (91) 3242-6905
 (91) 3225-2404

Hemoacre
Centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Acre
E-mail: hemoacre.saude@ac.gov.br

Hospital de Clínicas / Ambulatório de
Hematologia

Av. Getúlio Vargas, nº 2.787
Vila Ivonete
Rio Branco/AC
CEP: 69914-500

BR 364, Km 2 
Distrito Industrial
Rio Branco/AC
CEP 69914-220

Tels.: (68) 3248-1377 
 (68) 3228-1494
Fax: (68) 3228-1500
 (68) 3228-1494

Hemoap
Centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Amapá
E-mails: hemogab@hemoap.ap.gov.br 

hemoap@hemoap.ap.gov.br

Av. Raimundo Álvares da 
Costa, s/nº 
Jesus de Nazaré
Macapá/AP
CEP: 68908-170

Tel./Fax: (96) 3212-6289

Hemeron
Centro de Hematologia e Hemoterapia de 
Rondônia
E-mail: fhemeron@fhemeron.ro.gov.br

Rondônia
Policlínica Osvaldo Cruz

Av. Circular II, s/nº 
Setor Industrial
Porto Velho/RO
CEP: 78900-970

Av. Governador Jorge 
Teixeira, s/nº – Distr. Industrial
CEP: 78905-000

Tels.: (69) 3216-5490
 (69) 3216-5491
 (69) 3216-2204
Fax: (69) 3216-5485
Tel.: (69) 3216-5700

Hemoto
Centro de Hemoterapia e Hematologia de 
Tocantins
E-mail: hemocentro@saude.to.gov.br

301 Norte, Conj. 2, lote I
Palmas/TO
CEP: 77001-214

Tel.: (63) 3218-3287
Fax: (63) 3218-3284
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CENTRO-OESTE
INSTITUIÇÃO

MT – Hemocentro
Centro de Hemoterapia e Hematologia de 
Mato Grosso
E-mails: hemo@ses.mt.gov.br 

redehemo@ses.mt.gov.br

ENDEREÇO

Rua 13 de Junho, nº 1.055  
Centro
Cuiabá/MT
CEP: 78005-100

TELEFONE/FAX

Tels.: (65) 3623-0044
 (65) 3624-9031
 (65) 3321-4578
Tel./Fax: (65) 3321-0351

Distrito Federal
Hospital da Criança de Brasília 

SAIN - Quadra 4
Asa Norte
Brasília/DF
CEP: 70620-000

Tel.: (61) 3025-8350
Fax: (61) 3025-8447

Goiás
Hospital de Clínicas – Universidade Federal 
de Goiás

Primeira Avenida, s/nº 
Setor Universitário
Goiânia/GO
CEP: 74605-050

Tel.: (62) 3269-8394

Mato Grosso do Sul
Núcleo Hemoterápico do Hospital Regional

Av. Eng. Luthero Lopes, nº 36
Aero Rancho V
Campo Grande/MS
CEP: 79084-180

Tels.: (67) 3378-2677
 (67) 3378-2678  
 (67) 3375-2590
Fax: (67) 3378-2679

Mato Grosso do Sul
Núcleo Hemoterápico do
Hospital Universitário
E-mail: secgab@ndu.ufms.br

Av. Senador Filinto Müller, 
s/nº - Vila Ipiranga
Campo Grande/MS
CEP: 79080-190

Tels.: (67) 3345-3302
 (67) 3345-3167
 (67) 3345-3168

Hemonúcleo da Santa Casa Rua Eduardo Santos Pereira 
nº 88
Centro
Campo Grande/MS
CEP: 79002-250

Tel.: (67) 3322-4159
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SUDESTE

INSTITUIÇÃO

Hemorio
Centro de Hemoterapia e Hematologia do RJ
E-mails: diretoria@hemorio.rj.gov.br

gabdg@hemorio.rj.gov.br 

ENDEREÇO

Rua Frei Caneca, nº 8
Centro
Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20211-030

TELEFONE/FAX

Tels.: (21) 2332-8620
 (21) 2332-8611
 (21) 2332-8610
Fax: (21) 2332-9553
 (21)  2224-7030

Hemoes
Centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Espírito Santo
E-mail: hemoes@saude.es.gov.br
 

Av. Marechal Campos, nº 1.468
Maruípe 
Vitória/ES
CEP: 29040-090

Tels.: (27) 3137-2466
 (27) 3137-2458
Fax: (27) 3137-2463

Hemominas
Centro de Hemoterapia e 
Hematologia de MG
E-mails: presid@hemominas.mg.gov.br 

sepre@hemominas.mg.gov.br

Rua Grão Pará, nº 882 
Santa Efigênia
Belo Horizonte/MG
CEP: 30150-340

Tels.: (31) 3280-7492
 (31) 3280-7450
Fax: (31) 3284-9579

Hemorrede de São Paulo
E-mail: hemorrede@saude.sp.gov.br

Rua Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar, nº 188 – 7º andar 
sala 711, Cerqueira César
São Paulo/SP
CEP: 05403-000

Tels.: (11) 3066- 8303
 (11) 3066-8447
 (11) 3066-8287
Fax: (11) 3066-8125



SUL
INSTITUIÇÃO

Hemepar
Centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Paraná
E-mail: hemepar@pr.gov.br 

ENDEREÇO

Travessa João Prosdócimo, 
nº 145 – Alto da Quinze
Curitiba/PR
CEP: 80060-220

TELEFONE/FAX

Tel.: (41) 3281-4024 
PABX: (41) 3281-4000
Fax: (41) 3264-7029

Hemosc
Centro de Hemoterapia e Hematologia de 
Santa Catarina
E-mail: hemosc@fns.hemosc.org.br

Hospital Infantil Joana de Gusmão (SES-SC)
E-mail: hijg@saude.sc.gov.br

Av. Othon Gama D’eça, nº 756
Praça D. Pedro I – Centro
Florianópolis/SC
CEP: 88015-240

Rua Rui Barbosa, nº 152 
Agronômica
Florianópolis/SC
CEP 88025-301

Tels.: (48) 3251-9741 
 (48) 3251-9700
Fax: (48) 3251-97421,5

Tels.: (48) 3251-9000
Fax: (48) 3251-9013

Rio Grande do Sul
Hospital de Clínicas (HCC)
E-mail: secretariageral@hcpa.ufrs.br

Rua Ramiro Barcelos, nº 2350 
– 2º andar – sala 2235
Rio Branco 
Porto Alegre/RS
CEP: 90035-003

Tels.: (51) 2101-8898
 (51) 2101-8317

Rio Grande do Sul
Grupo Hospitalar Conceição
  
 

Rua Domingos Rubbo, 20 – 
5º andar – Cristo Redentor 
Porto Alegre/RS
CEP: 91040-000

Tel.: (51) 3357-4110
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