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RESUMO 

 
Souza VR. Fatores associados à presença de úlceras de pernas na coorte de 

doença falciforme, REDS III, Brasil, 2013-2017 [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 
A Doença Falciforme (DF) é uma doença hereditária comum no mundo. No Brasil 
aproximadamente 3000 crianças nascem com a doença a cada ano. A úlcera de 
perna é uma das complicações da Doença Falciforme. A proposta deste estudo 
foi realizar uma análise das variáveis, genótipo, tratamento atual de hidroxiureia 
(HU), histórico de uso de cigarro, histórico de consumo de álcool, escolaridade, 
trabalha atualmente, gênero, idade, cor da pele, estado civil, renda mensal, 
seguro de saúde, SNPs relacionados às úlceras de perna, terapia transfusional 
crônica atual, hemocentro, eventos clínicos, resultados  laboratoriais, número de 
dias perdidos trabalho/escola por dor no último mês e suas relações com a 
presença de úlcera de perna em pessoas com Doença Falciforme maiores e 
menores de 18 anos e entre os diferentes genótipos. Este estudo visa buscar um 
melhor entendimento acerca da úlcera de perna nesse grupo de pacientes. Trata-
se de um estudo analítico observacional transversal, desenvolvido através do 
banco de dados do Estudo Multicêntrico da Doença Falciforme no Brasil – 
REDSIII entre 2013 e 2017, com dados de quatro hemocentros públicos 
brasileiros: Fundação Hemominas (Minas Gerais), Fundação Hemope 
(Pernambuco) e Fundação Hemorio (Rio de Janeiro) e o ITACI – Instituto de 
Tratamento do Câncer Infantil (São Paulo). O estudo foi desenvolvido em duas 
etapas: 1ª etapa - análise descritiva (frequência das variáveis qualitativas, média 
e mediana das idades) e análise comparativa    (úlcera de perna x cada uma 
dessas variáveis); 2ª etapa - avaliação e comparação dos Single Nucleotide 

Polymorphisms (SNPs) de pacientes com e sem úlcera de perna. Analisamos os 
dados dos 2.779 pacientes inscritos na coorte de Doença Falciforme, do estudo 
REDSIII, comparando os que relataram história de úlcera de perna com os que 
nunca tiveram essa complicação em suas vidas. A prevalência de úlcera de 
perna em pacientes maiores de 18 anos com anemia falciforme foi de 21% 
(genótipos SS e Sb0- talassemia) vs. 4,5% em pacientes de outros genótipos. 
Nos pacientes menores de 18 anos essa prevalência foi de 0,3% entre pacientes 
com AF e não tivemos nenhum paciente nessa faixa etária, pertencente ao grupo 
dos outros genótipos com histórico de úlcera. A análise multivariada mostrou que 
quanto mais velho maior a chance de ter histórico de úlcera de perna (OR= 1,074 
95%IC 1,059; 1,090, p < 0,001), o risco de histórico de úlcera é maior em 
indivíduos do sexo masculino (OR=1,760 95%IC 1,268; 2,450, p <0,001), morar 
no Rio de Janeiro é um fator protetor em relação a BH (OR= 0,409 95%IC 0,256; 
0,646, p <0,001), pacientes brancos e pardos apresentam menores                 chances de 
ter úlcera de perna em relação aos pretos (brancos OR=0,199 95%IC   0,071;   
0,472,   p<0,001;   pardos   OR=0,588   95%IC   0,414;   0,835, 
p=0,002). Estar em regime de transfusão crônica, bem como apresentar 
bilirrubina indireta acima do percentil 75 e hemoglobina abaixo do percentil 25 
são fatores de risco para histórico de úlcera de perna (transfusão crônica OR= 
1,819   95%IC 1,310; 2,532, p > 0,001; bilirrubina indireta >75% OR=1,456 
95%IC   1,008; 2,093, p<0,001; hemoglobina <25% OR=2,170 95%IC   1,520; 



 

3,110, p<0,001). As análises genéticas sugeriram que o risco de úlcera de perna 
em pacientes com o SNP rs11800462, presente no cromossomo 1, cujo gene 
TNFRSF25 tem função de apoptose e homeostase linfocitária, é aumentado em 
1,699 (95%IC 1,229; 2,349) em relação aos pacientes que não tem esse SNP. A 
UP apresentou maior prevalência em pacientes do sexo masculino, conforme o 
aumento da idade, em pacientes com marcador de hemólise presente, em 
regime de transfusão crônica, e uma menor prevalência em pacientes brancos e 
pardos quando comparado a pacientes pretos. Os níveis aumentados de 
bilirrubina e diminuídos da hemoglobina entre os pacientes com UP corroboram 
a hipótese que a hemólise está correlacionada com a ocorrência de UP. Estas 
características podem nos ajudar a identificar pacientes mais susceptíveis à UP 
e a implementar condutas preventivas nestes. Quanto à análise genética, um 
maior número de amostras assim como o melhor entendimento desses SNPs, 
também podem colaborar para a identificação de pacientes susceptíveis à UP 
assim como a tratamentos futuros. 

 

Descritores: Úlcera da perna; Anemia falciforme; Brasil; Fatores de risco; 
Polimorfismo de nucleotídeo único. 



 

ABSTRACT 

 
Souza VR. Factors associated with the presence of leg ulcers in the sickle cell 

disease cohort, REDS III, Brazil, 2013-2017 [dissertation]. São Paulo: “Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 
Sickle cell disease is a frequent hereditary disease worldwide. In Brazil, 

approximately, 3000 children are born with the disease each year. Leg ulcers (LU) 

are one of the complications of sickle cell disease. The purpose of this study was 

to perform an analysis of the variables genotype, current hydroxyurea treatment, 

history of cigarette use, history of alcohol consumption, education, currently 

works, gender, age, skin color, marital status, monthly income, health insurance, 

genetic history, current chronic transfusion therapy, blood center, clinical events, 

laboratory results, number of days lost work/ school due to pain in the last month 

and its relationship with the presence of leg ulcers in people with sickle cell 

disease older and younger than 18 and between different genotypes. This study 

aims to improve the understanding about leg ulcers in this group of patients. This 

is a cross-sectional observational analytical study, developed through the 

database of the Multicenter Study of Sickle Cell Disease in Brazil – REDSIII 

during 2017 and 2017, with data from four Brazilian public blood centers: 

Fundação Hemominas (Minas Gerais), Fundação Hemope (Pernambuco) and 

Fundação Hemorio (Rio de Janeiro) and ITACI – Childhood Cancer Treatment 

Institute (São Paulo). The study was developed in two stages: 1st stage - 

descriptive analysis (frequency of qualitative variables, mean    and median of 

ages) and comparative analysis (leg ulcer vs. each of these variables); 2nd stage 

- evaluation and comparison of Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) from 

patients with and without leg ulcers. We analyzed the data of 2,779 patients 

enrolled in the Sickle Cell Disease cohort in the REDSIII study, comparing those 

who reported a history of leg ulcers with those who never had this complication in 

their lives. The prevalence of leg ulcers in patients older than 18 years with sickle 

cell anemia was 21% (SS and Sb0- thalassemia genotypes) vs. 4.5% in patients 

of other genotypes. In patients under 18 years old, this prevalence was 0.3% 

among patients with SCA and we did not have any patients in this age group, 

belonging to the group of other genotypes with a history of ulcers. Multivariate 

analysis showed that the older the patient the greater the chance of having a 

history of leg ulcers (OR= 1.074 95%CI 1.059; 1.090, p < 0.001), the risk of a 

history of ulcers is higher among males (OR=1.760 95%CI 1.268; 2.450, p 

<0.001), living in Rio de Janeiro is a protective factor in relation to BH (OR= 0.409 

95%CI 0.256; 0.646, p <0.001), white and mixed patients are less likely to have 

leg ulcers than blacks (white OR=0.199 95%CI 0.071; 0.472, p<0.001; mixed 

race OR=0.588 95%CI 0.414; 

0.835, p=0.002). Being in chronic transfusion, as well as having pain, indirect 

bilirubin above the 75th percentile and hemoglobin below the 25th percentile 



 

are risk factors for a history of leg ulcer (chronic transfusion OR= 1.819 95%CI 

1.310; 2.532, p > 0.001; indirect bilirubin> 75% OR=1.456 95%CI 1.008; 2.093, 

p<0.001; hemoglobin <25% OR=2,170 95%CI 1,520; 3,110, p<0,001). Genetic 

analyzes suggested that the risk of leg ulceration in patients with the SNP 

rs11800462, present on chromosome 1, whose TNFRSF25 gene has the function 

of apoptosis and lymphocytic homeostasis, is increased by 1.699 (95%CI 1,229; 

2,349) in relation to patients who do not have this SNP.LU showed a higher 

prevalence in male patients, as age increases, in patients with the presence of 

hemolysis marker, in chronic transfusion regimen, and a lower prevalence in 

white and mixed patients when compared to black patients. The increased 

bilirubin level among participants with leg ulcers and decreased hemoglobin 

levels supports the hypothesis that hemolysis is correlated with leg ulcer 

pathogenesis. These characteristics can help us to identify patients most 

susceptible to LU and to implement preventive measures in them. As for genetic 

analysis, a larger number of samples as well as a better understanding of these 

SNPs can also contribute to the identification of susceptible patients and future 

treatments. 

 
Descriptors: Leg ulcer; Anemia, sickle cell; Brazil; Risk factors; Polymorphism, 

single nucleotide. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Em 1910 James Herrick observava células em forma de foice no esfregaço 

sanguíneo de Walter Clement Noel, jovem negro, nascido em Granada (Índias 

Ocidentais) e admitido com anemia no Presbyteriam Hospital, em Chicago nos 

Estados Unidos. (1, 2). Trinta e nove anos depois, em 1949, Linus Pauling publica 

seu famoso trabalho sobre a causa molecular da doença falciforme (DF) (3). 

Nesse trabalho ele apresentou os seus principais achados sobre o mecanismo 

de polimerização da hemoglobina S. Inicialmente utilizavam-se técnicas de 

sedimentação e difusão para tentar encontrar diferenças entre HbA e HbS, porém 

em 1948 quando construiu um aparelho de eletroforese, pôde junto com outros 

colaboradores   descobrir diferenças entre as duas moléculas, e chegar a quatro 

conclusões: a doença falciforme é causada por uma molécula de hemoglobina 

anormal, HbS tem mais carga positiva que HbA, as estruturas de Hb oxigenada 

e desoxigenada devem ser diferentes para explicar o fato de que a HbS 

oxigenada não se agrega, e que a doença segue um padrão de herança genética 

mendeliana, à HbSS chamamos tambem de anemia falciforme (2-4). 

A doença falciforme (DF) é uma das enfermidades hereditárias mais comuns no 

mundo acometendo em torno de 250.000 pessoas ao ano (5, 6). No Brasil é 

considerado um problema de saúde pública;  estima-se um afetado a  cada 

1.000 nascidos vivos (7-9). 
 
Com origem principalmente africana, a HbS chegou ao Brasil através do tráfico 

de negros para trabalho escravo, vindo de inúmeras tribos africanas para 

trabalhar na indústria da cana de açúcar no Nordeste e extração de ouro e outros 

metais preciosos em Minas Gerais. Posteriormente, o fluxo migratório se 

expandiu para várias regiões do país (10, 11). Além disso, os distúrbios genéticos 

da hemoglobina, que inclui HbS e outras variantes, são condições     que conferem 
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proteção contra infecção por malária, por Plasmodium falciparum. Esse distúrbio 

genético, pode muitas vezes ser letal no seu estágio homozigótico, entretanto, 

na heterozigose, quando herdada apenas de um dos pais, o indivíduo é apenas 

um portador assintomático do traço falciforme. Esse fato contribuiu para a 

distribuição do gene da doença falciforme, especialmente em regiões endêmicas 

da malária, considerando que o portador do traço falciforme sobrevivia por não 

desenvolver as complicações como os que eram homozigotos para a doença e 

sobreviviam à malária, carregando o gene da DF e passando-o para as próximas 

gerações (6, 12). 

A doença falciforme é uma hemoglobinopatia de caráter genético, ocasionada 

por uma mutação no gene da beta globina, localizado no braço curto do 

cromossomo 11, que leva à substituição da hemoglobina A, pela hemoglobina 

S e outras hemoglobinas mutantes, como C, D, E, entre outras. Essa mutação 

faz com que a hemoglobina, quando desoxigenada, se polimerize, alterando a 

forma arredondada das hemácias, fazendo com que assumam uma forma de 

foice (13, 14), e dificultando sua passagem pelos vasos sanguíneos podendo 

causar oclusões, e consequentemente dor e aumento da destruição das 

hemácias falcizadas, pelo organismo. A hemólise aumentada causa anemia e, 

além disso, outras diversas complicações ocorrem provenientes desses vários 

fatores (2, 15-17). 

Uma das complicações da DF são as úlceras de perna, caracterizadas como 

feridas dolorosas e de difícil cicatrização que podem surgir espontaneamente 
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ou como resultado de trauma local (13, 18, 19).  

Os mecanismos que contribuem para a formação das úlceras de perna não são 

totalmente compreendidos, a vasoconstrição, vaso-oclusão, incompetência 

venosa e desvio arteriovenoso são alguns desses mecanismos. Além disso, 

fatores genéticos como frequência de mutações ou polimorfismos de genes 

relacionados à lesão vascular, cicatrização de feridas, entre outros, podem 

contribuir para melhor elucidação dessa questão (18, 20-23). 

O Estudo Multicêntrico da doença falciforme – REDS-III (Recipient Epidemiology 

and Donor Evaluation Study-III) coletou dados de 2.793 pacientes de diversos 

hemocentros brasileiros, dados relacionados ao prontuário e a qualidade de vida 

desses, de 2013 a 2017 . Entre os diversos dados coletados, estão dos pacientes 

com úlceras de perna, e o levantamento e análise desses dados é de grande 

importância se tratando de uma manifestação clínica com escassez de condutas 

de prevenção e tratamentos eficazes. 

Portanto o objetivo desse estudo é utilizar os dados dos pacientes do estudo 

REDS-III para analisar diversas variáveis, que eventualmente possam estar 

associadas às úlceras de perna, e determinar os fatores, inclusive genéticos, que 

caracterizam os indivíduos com e sem úlcera de perna. 

Durante o desenvolvimento do estudo iremos abordar aspectos clínicos da 

anemia falciforme (AF) e suas complicações, em especial a úlcera de perna, além 

da metodologia que usamos para colocar em prática o nosso trabalho, e os 

resultados e discussões. Contudo, esperamos acrescentar conhecimento 

acerca da úlcera de perna em DF, permitindo contribuir para melhorar as 

condutas para com os pacientes que sofrem dessa complicação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 
 

2.1 A doença falciforme 

 
 

A doença falciforme é uma condição hematológica hereditária comum entre os 

africanos e seus descendentes (15, 17). É caracterizada pela substituição da 

base nitrogenada timina (T) por adenina (A), ocasionando a substituição do 

aminoácido ácido glutâmico por valina, presente no sexto códon da cadeia beta 

globina, resultando na hemoglobina falciforme – HbS. Como consequência 

ocorre a alteração das moléculas de hemoglobina que tendem a polimerizarem 

à desoxigenação. Isso faz com que os glóbulos vermelhos tornem-se menos 

flexíveis e alguns assumam forma de foice (Figura 1 e Figura 2) (2, 15-17). 

 
 

Figura 1: Polimerização HbS. 
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Figura 2: Hemácias nos formatos normais e falcizadas. Laboratório de hematologia do 

Hemocentro de Belo Horizonte. Junho de 2020. 

 
 

Essa desordem genética é adquirida pela herança de genes anormais de ambos 

os pais, essa combinação de genes anormais dá origem aos diferentes genótipos 

da doença falciforme. 

Podemos falar de doença falciforme como sendo as hemoglobinopatias nas 

quais pelo menos uma das hemoglobinas mutantes é a HbS. As mais frequentes 

são HbSS (ou anemia falciforme), a Sbeta-talassemia, HbSC e HbSD. No entanto 

existem outras possibilidades de genótipos, por exemplo, HbSE, além de outras 

mais raras. A homozigose SS é a que geralmente tem maior gravidade. No 

estudo de Dubert et al. (24) em 2017, os pacientes com genótipo SS e Sb0-

talassemia (agrupados no mesmo grupo, devido a gravidade semelhante) 

apresentaram maior frequência de crises vaso- oclusivas, síndrome torácica 

aguda, úlcera de perna, priaprismo e osteonecrose do que os pertencentes aos 

outros genótipos. Além disso, esse grupo de pacientes apresentou icterícia mais 

frequente, níveis mais baixos de Hb e níveis mais altos de marcadores de 

hemólise, tais como DHL (Desidrogenase láctica), reticulócitos e bilirrubina. 

Porém pode existir grande variabilidade de gravidade dentro de um único 
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genótipo. 

Quando apenas um gene HbS é herdado, chamamos de traço falciforme, 

alteração na qual o gene adquirido pode ser inofensivo para o portador, mas pode 

ser herdado por seus descendentes (Figura 3). No entanto, hoje existem estudos 

associando o traço falciforme ao aumento de alguns desfechos clínicos como 

embolia pulmonar, rabdomiólise por esforço, doença renal crônica e morte súbita 

associada ao exercício, dentre outros (13-15, 25-28). 

. 
 

 

Figura 3: Herança falciforme de pessoas com traço falciforme 

 

 
A DF é caracterizada por uma grande heterogeneidade clínica, que é influenciada 

por fatores ambientais e genéticos. Alguns fatores que modificam a expressão 

da doença falciforme estão associados, geralmente, a gravidade clínica mais 

leve, por exemplo, os altos níveis de HbF e a co-herança de alfa- talassemia (este 

último, causado por mutações no HBA1 e HBA2) (17, 29). Os haplótipos do gene 

da beta globina, estão associados também a gravidade da doença, sendo o 

Bantu o menos favorável e o Árabe-Indiano associado a       menor gravidade, esse 
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último está associado a níveis mais altos de HbF (30). 

A HbF é um dos principais modificadores do fenótipo da DF. Durante a gestação 

a produção de HbF é predominante, no entanto isso muda após o nascimento 

quando a produção de hemoglobina adulta passa a ser predominante (HbA). 

Níveis elevados de HbF protegem contra várias características clínicas, porém 

isto nem sempre é uma regra. Por exemplo, alguns pacientes com baixos  níveis 

de HbF apresentam poucas complicações clínicas, enquanto outros pacientes, 

com altos níveis de HbF têm problemas frequentes e crises dolorosas (15, 27, 

30, 31). 

O uso de hidroxiureia (HU), que induz níveis mais altos de HbF, reduziu 

significativamente as crises dolorosas e requisitos de transfusão dos pacientes 

em uso deste fármaco, além da mortalidade (15, 30). Atualmente, a HU é o único 

fármaco para indução do aumento ou produção de HbF em pacientes com DF 

autorizado pela FDA (US Food and Drug Administration). No entanto a HU 

apresenta potenciais eventos adversos que variam desde reações cutâneas até 

possíveis efeitos teratogênicos, por exemplo. Alguns estudos mostram 

associações entre variações genômicas nos loci promotores de HbF e nível 

variável de HbF em resposta a HU (30). Ou seja, o sucesso com o tratamento 

por HU varia entre os pacientes. 
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Os pacientes que possuem co-herança de anemia falciforme e alfa-talassemia, 

possuem menos hemólise, níveis mais altos de hematócrito, menor VCM (volume 

globular médio) e menor porcentagem de reticulócitos. A alfa- talassemia reduz 

a concentração de polimerização das hemoglobinas S. Como consequência, 

geralmente essa associação leva a uma manifestação clínica mais branda (31). 

Há também as terapias de transfusão de sangue, utilizadas para prevenir ou 

reverter complicações clínicas da DF. A terapia transfusional pode ser utilizada 

de forma aguda ou crônica. A transfusão aguda é muito utilizada em casos de 

anemia crônica sintomática, por exemplo, e a crônica é muito utilizada para a 

prevenção de AVC primário ou secundário em pacientes com alto risco, além 

de outras complicações. No entanto, devem-se observar fatores como o risco de 

aloimunização, infecções, sobrecarga de ferro e dificuldade de acesso venoso 

em programas transfusionais crônicos (32-34). 

A eritrocitoaférese automatizada tem sido cada vez mais usada na terapia 

transfusional, uma vez que resulta em menor acúmulo de ferro no organismo. 

O principal objetivo desta técnica é a remoção dos glóbulos vermelhos anormais 

ou em excesso e a reposição concomitante de glóbulos vermelhos de doadores 

saudáveis, através de equipamentos de aférese. Estes equipamentos  calculam 

o volume de eritrócitos de reposição necessário para atingir a proporção de 

hemácias dos pacientes que permanecem ao final do procedimento assim como 

os níveis de hemoglobina e hematócrito (15, 35, 36). O transplante de células-

tronco hematopoiéticas (TCTH) genericamente denominado de transplante de 

medula óssea (TMO), hoje coberto pelo SUS, é outra abordagem em casos 

graves e selecionados. Consiste na substituição de uma medula óssea doente, 

ou deficitária, por células normais da medula óssea, com o objetivo de 

reconstituição da hematopoese. É o principal tratamento curativo para a DF. Em 

2015 foi regulamentado pelo Ministério da Saúde o custeamento do TCTH pelo 
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sistema público de saúde para crianças, menores que 16 anos, com DF com 

algumas indicações: Alteração neurológica caracterizada por AVC ou outra 

alteração neurológica que persista por mais de 24 horas, ou alteração de 

imagem; doença cerebrovascular associada a DF; mais de duas crises vaso- 

oclusivas (síndrome torácica aguda ou outra) graves no último ano; mais de um 

episódio de priapismo; presença de mais de dois anticorpos em pacientes em 

regime de transfusão crônica; e osteonecrose em mais de uma articulação. Em 

2018 o regulamento foi atualizado, expandindo para pacientes maiores de 16 

anos. (37-39). 

O estudo de Flor-Park et al. (2019), realizado com a mesma coorte de pacientes 

do presente estudo, identificou que 16% das crianças e 26% dos adultos 

apresentaram pelo menos uma indicação de TCTH e a maioria tinha pelo menos 

um irmão sem a DF que poderia servir como doador. Mais de 1200 transplantes 

para DF foram realizados ao redor do mundo, com resultados favoráveis, no 

entanto há limitações, entre elas: disponibilidade de um doador compatível, 

prevenção de rejeição do enxerto e da mortalidade relacionada ao transplante, 

do alto custo e da falta de infraestrutura de muitos centros, o que inviabiliza 

muitos transplantes (38). 

Além do genótipo, diversos fatores podem influenciar o fenótipo das doenças 

falciformes, como local onde o paciente reside, prevalência de doenças 

infectocontagiosas concomitantes, condições socioeconômicas e acesso à 

assistência médica. 
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Desse modo, um distúrbio monogênico no nível molecular, produz uma doença 

multifatorial considerando o contexto clínico, com grande diversidade de 

fenótipos (27). O diagnóstico precoce é importante para tomar medidas 

preventivas e preparar modos de gerenciamento da doença. 

Segundo Serjeant (1997), o diagnóstico pré-natal no final do primeiro trimestre 

pode ser realizado por análise de DNA do tecido fetal, porém requer habilidades 

especializadas e existe risco maior de perda fetal. Desde 1992 a triagem para 

anemia falciforme foi incluída no chamado “teste do pezinho”, essa 

possibilidade de diagnóstico precoce foi um importante avanço no tratamento 

das hemoglobinopatias (40). 

 
 

 
2.2 Epidemiologia da doença falciforme no Brasil e no Mundo 

 
 

 
“A anemia falciforme é a doença monogênica mais comum do Brasil e uma das 

mais frequentes no mundo, ocorrendo predominantemente entre 

afrodescendentes” (40). 

A cada ano cerca de 250.000 a 300.000 crianças nascem com a doença 

falciforme em todo o mundo, só no Brasil estima-se o nascimento de 3.000 a 

3.500 crianças com doença falciforme e 200.000 com traço falciforme (5, 13, 15, 

32, 40). 

A frequência da DF é maior nas regiões da África subsaariana, Índia e Oriente 

Médio, porém com as migrações e a maior mobilidade das últimas décadas a 

prevalência em outros países, inclusive da Europa, aumentou bastante e 

ultrapassou doenças mais comumente encontradas como hemofilia e fibrose 
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cística (5). Na Itália a frequência média da DF foi estimada em torno de 1% na 

região da Sicília chegando a 14% em pessoas de origem africana (42, 43). 

Nos Estados Unidos a DF afeta aproximadamente 100.000 indivíduos (44). Na 

África, mais do que 200.000 crianças nascem a cada ano com anemia falciforme 

(45, 46). A prevalência do traço falciforme varia entre 10% e 40% na África 

equatorial, essa distribuição deve-se ao fato de que o traço falciforme confere 

vantagem de sobrevivência contra a malária, o que justifica altas frequências do 

traço falciforme em áreas afetadas pela malária (47). 

Na Arábia Saudita, num estudo realizado entre 2004 e 2006 com casais, 

identificaram 4,20% de adultos com traço falciforme e 0,26 com doença 

falciforme (48). 

Segundo Cançado e Jesus (2007) e a ANVISA (2002), a distribuição do gene S 

no Brasil é muito heterogênea, sendo a prevalência de heterozigotos para HbS 

entre 6% e 10% nas regiões Norte e Nordeste e em torno de 2% a 3% nas regiões 

Sul e Sudeste. Essa heterogeneidade se dá devido ao histórico da migração no 

país. A doença originou-se na África e veio pelas Américas através do tráfico de 

escravos, distribuídos heterogeneamente no nosso país. Hoje a proporção de 

anemia falciforme é maior em áreas que receberam mais africanos no período 

colonial, como por exemplo, no Nordeste. 



30 
 

 

 
 

Figura 4: Frequência do gene S nas diferentes regiões do Brasil. CANÇADO, R. D.; JESUS, J. 
A. A doença falciforme no Brasil. São Paulo – SP: Revista Brasileira de Hematologia e 

Hemoterapia, 2007; 29 (3): 203 a 206 – Adaptado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Mapa do número estimado de nascidos com anemia falciforme por 100.000 nascidos, 

por país em 2015. Sickle Cell Disease. Nature Reviews, Disease Primers. Article number: 
18010 doi:10.1038/nrdp.2018.10 Published online 15 Mar 2018. 
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Em seu artigo, A doença falciforme no Brasil, Cançado e Jesus (2007) destacam 

que: 

 
“Há mais de trinta anos, os segmentos sociais organizados de homens e mulheres 

negras no Brasil vêm reivindicando o diagnóstico precoce e um programa de atenção 

integral às pessoas com DF. O primeiro passo rumo à construção de tal programa foi 

dado com institucionalização da Triagem Neonatal no Sistema Único de Saúde do Brasil, 

por meio da Portaria do Ministério da Saúde de 15 de janeiro de 1992, com testes para 

fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito (Fase 1). Em 2001, mediante a Portaria no 

822/01 do Ministério da Saúde, foi criado o Programa Nacional de Triagem Neonatal 

(PNTN), incluindo a triagem para as hemoglobinopatias (Fase 2). E em 16 de agosto de 

2005 foi publicada a Portaria de nº1.391, que institui, no âmbito do SUS, as diretrizes 

para a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e outras 

hemoglobinopatias.” 

 
 

Essa triagem representou um passo importante, pois garantiu acesso igual aos 

testes de triagem a todos os recém-nascidos brasileiros, independente das 

diferenças geográficas, étnicas ou socioeconômicas. Atualmente o Ministério 

da Saúde trabalha na implementação dessas medidas e na organização da rede 

de assistência a pessoas com outras hemoglobinopatias (40). 

A distribuição dos haplótipos do gene da beta-globina pode nos ajudar a 

comparar as características da DF no Brasil com a de outras localidades, uma 

vez que fornecem importantes informações sobre as múltiplas origens do gene 

da HbS e podem estar associados a características hematológicas e clínicas da 

DF. Na África o gene HbS foi associado a quatro haplótipos diferentes, 

nomeados de acordo com a região de maior frequência: República Centro- 

Africana (CAR ou Bantu), Benin, Senegal e Camarões e um quinto haplótipo foi 
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relatado na Arábia Saudita e India: haplótipo Árabe-indiano (49). No Brasil o 

haplótipo predominante é o CAR, no estudo de Figueiredo et al. (1996) com 85 

brasileiros com DF, quase metade dos pacientes com esse haplótipo tinham 

úlceras nas pernas, em comparação com 12,5% dos pacientes homozigotos para 

o haplótipo Benin. Os haplótipos de Senegal e Árabe-indiano tem um fenótipo 

clínico e hematológico geralmente mais brando em comparação com   os outros 

haplótipos africanos. Os pacientes com haplótipo Benin também   apresentaram 

níveis de HbF mais altos do que o CAR, indicando que o haplótipo CAR pode ser 

associado à maior gravidade da doença (7, 49, 50). Já na Índia, por exemplo, 

CAR é o haplótipo menos comum, sendo o Árabe- indiano o predominante (51). 
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2.3 Complicações da doença falciforme 

 
 

Há várias formas de apresentação clínica da AF, trata-se de uma doença 

complexa e multissistêmica e suas complicações variam de leve, quase 

assintomáticas, a formas incapacitantes e/ou com alta taxa de mortalidade, com 

complicações agudas e/ou crônicas (2, 17). 

A polimerização das moléculas de HbS desoxigenadas tornam as hemácias 

menos flexíveis e deformam algumas delas. Essa rigidez dificulta a passagem 

destas células pelos vasos sanguíneos o que resulta em destruição prematura 

(hemólise) e bloqueio do fluxo sanguíneo (vaso-oclusão) (Figura 6). As hemácias 

falciformes se manifestam além de em vaso-oclusão e hemólise, em inflamação, 

isquemia, e lesão de órgãos, mecanismos que resultam em uma infinidade de 

manifestações clínicas, (2, 15, 52) tais como: necrose avascular das articulações, 

como quadril e ombro, hipertensão pulmonar, priapismo, infecções com risco de 

morte, anemia hemolítica, acidente vascular encefálico– AVE e outras disfunções 

neurocognitivas, retinopatia falciforme, crescimento comprometido, 

complicações na gravidez, crises de dor, síndrome torácica aguda, úlceras 

de perna e falência de órgãos-alvo (15, 17, 52). 
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Figura 6: Os glóbulos vermelhos na anemia falciforme e o fenômeno da vaso-oclusão. 

 
 
 

A origem de grande parte das manifestações clínicas das doenças falciformes 

está relacionada a três mecanismos interligados, sendo esses: processo 

inflamatório, hemólise e vaso-oclusão (17, 27). 

Pacientes com mais hemólise apresentam maior prevalência de algumas 

complicações como priaprismo, acidente vascular cerebral, osteonecrose e 

úlcera de perna (24). 

Segundo um estudo de Gregory J. Kato et al. (2006), os níveis de DHL 

representam um biomarcador conveniente de hemólise intravascular e 

biodisponibilidade de óxido nítrico (NO), caracterizando um subfenótipo clínico 

de vasculopatia associada à hemólise. A hemólise intravascular leva à 

biodisponibilidade prejudicada do NO, mediada pela eliminação do NO pela 

oxihemoglobina plasmática e pela degradação da arginina pela arginase 

plasmática. Esse biomarcador foi associado a um subfenótipo clínico de 

hipertensão pulmonar, histórico de ulcera da perna, priapismo e risco de morte 
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em pacientes com DF (53). 

Num estudo de 1997, Serjeant evidencia que o maior índice de mortalidade 

ocorre no primeiro ano de vida, embora sejam raros os sintomas até quatro 

meses de idade, devido ao alto nível de hemoglobina fetal, o segundo semestre 

de vida é muito perigoso. A septicemia pneumocócica, sequestro esplênico 

agudo, crise aplástica e síndrome torácica aguda são as principais causas de 

mortalidade nessa idade. Após o primeiro ano a mortalidade cai, porém no início 

da vida adulta as crises dolorosas e ulcerações nas pernas, por exemplo, são 

responsáveis pelo aumento da morbidade. Em homens, após os 40 anos, as 

crises dolorosas podem cessar melhorando a qualidade de vida, porem fibrose 

pulmonar e danos glomerulares podem limitar a sobrevivência (15). 

Porem nas últimas décadas diversas intervenções contribuíram para um declínio 

na mortalidade de crianças e adolescentes com DF, como triagem neonatal, 

profilaxia com penicilina, imunizações, triagem de risco para AVC      com 

Doppler transcraniano e terapias como hidroxiureia e transfusão crônica (54, 55). 

Nos EUA, mais de 90% das crianças com DF chegam a fase adulta, a 

mortalidade aumenta depois dos 18-20 anos (56). Num estudo no Rio de Janeiro, 

Brasil, a taxa de mortalidade teve aumento significativo na faixa etária entre 19 e 

29 anos, esse estudo relatou uma mortalidade de 16,77% no período de 1998 

a 2012 (57). Em Minas Gerais, Brasil, a taxa de mortalidade entre 2005 e 2012 

foi de 5,12% (58). 

Outro fator que pode modular os subfenótipos da DF levando a complicações, 

inclusive a úlcera de perna, são os Polimorfismos de Nucleotídeo Único 

(SNPs), que são variações na sequência de DNA, mais preservadas em 

comparação a outros marcadores, ou seja, são mais estáveis e por isso, cada 

vez mais utilizados em estudos genéticos associados a doenças humanas. 

Além desses, tem sido estudada a possível participação de genes reguladores 
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da enzima de óxido nítrico sintetase e genes ligados à proliferação celular, à 

angiogênese e resposta ao dano celular (23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7: Complicações clínicas da doença falciforme. 
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2.4 Fatores Genéticos 

 
 

Os aspectos clínicos da doença falciforme são muito heterogêneos e úlcera de 

perna é uma complicação importante, que impacta muito a qualidade de vida dos 

pacientes e cuja complexa patogênese não é bem elucidada. Por isso é 

importante a busca pela identificação de genes associados a essa complicação. 

Por exemplo, a função venosa, fator importante quando falamos de úlcera de 

perna, é influenciada por fatores genéticos (59), assim como outras diversas 

características que podem influenciar a patogênese dessa complicação. Se um 

gene é encontrado associado a um determinado fenótipo em diferentes 

populações, esse pode tornar-se um biomarcador que pode ser usado como um 

preditor de diagnóstico (49). 

Uma classe de marcadores e DNA tem sido muito utilizada e preferida em 

estudos genômicos, são eles os SNPs. Estes representam uma fonte abundante 

de variação genética, tratando-se de variações na sequência do DNA, onde um 

único nucleotídeo difere no genoma entre os indivíduos de uma espécie ou 

entre pares de cromossomos com frequência de pelo menos 1% (60, 61). 

Os SNPs são mais preservados em comparação a outros marcadores, o que 

os torna estáveis e cada vez mais utilizados, por exemplo, em estudos de fatores 

genéticos associados a doenças humanas (60, 62). 

Em relação à úlcera de perna na DF, são conhecidas na literatura algumas 

variantes genéticas que podem estar associadas. Um estudo realizado com a 

coorte CSSCD, por exemplo, rastreou 215 SNPs em mais de 100 genes 

candidatos encontrando associações com SNPs em KL (promove direta ou 
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indiretamente a produção endotelial de NO), TEK (envolvido na angiogênese) e 

vários genes na via de sinalização TGF-beta / BMP (modula a cicatrização de 

feridas e angiogenese) (49). 

SNPs da Interleucina-1 beta (IL-1β) e IL-6 podem ser considerados preditores de 

prognóstico em condições inflamatórias, inclusive de úlcera de perna no  caso 

de SNPs de IL-6, no estudo de Vicari et al. (2014) (63). 

O estudo de Carvalho-Siqueira et al. (2019) com 40 pacientes brasileiros com a 

DF (20 com úlcera e 20 sem úlcera de perna) revelou oito variantes com  valores 

de P menores ou iguais a 0,05 (rs4857302, rs3782489, rs11800462, rs13428956, 

rs1975937, rs201853154, rs11454536 e rs12568784), depois essas variantes 

foram validadas em uma coorte com 293 pacientes com AF e somente uma 

variante teve uma diferença estatisticamente significante, sendo ela o códon de 

parada rs12568784 G/T no gene FLG2. Essa variante resulta em 

comprometimento da barreira cutânea, predispondo o indivíduo à inflamação e 

infecção (64). Esse estudo foi feito analisando o exoma completo, que é o 

conjunto de éxons presente no genoma, ou seja, a parte codificante do genoma. 

O exoma representa em torno de 1% do genoma e conta com aproximadamente 

30 milhões de pares de bases. É onde estão em torno de 85% das mutações 

identificadas em doenças mendelianas. 

No entanto, alguns estudos demonstraram a presença de SNPs em regiões de 

intrônicas, por exemplo, dos genes QTL, um dos genes associados com níveis 

de HbF (49). 
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2.5 Úlcera de perna na anemia falciforme 

 
 
 

2.5.1 Fisiopatologia 

 
 

As úlceras de pernas são feridas dolorosas e frequentes, podem ser únicas ou 

múltiplas (Figura 4). Na maioria dos pacientes, analgésicos opioides orais ou 

parenterais são necessários para aliviar a dor (65). As úlceras podem ocorrer 

espontaneamente ou como resultado de trauma local (66), tendem a persistirem 

por longos períodos (cicatrização geralmente lenta, podendo durar meses ou 

anos) e caracterizam-se por alta taxa de recorrência (25% a 52% no CSSCD) 

(22). As taxas de cura segundo Salma M AlDallal (52) em 2019, é de 70% a 80% 

dos pacientes com úlceras crônicas e recorrentes, no entanto, muitos pacientes 

podem ter úlceras de perna por mais de 20 anos e nunca se curarem. 

A fisiopatologia das úlceras de perna na DF é complexa e o mais provável é 

que seja multifatorial. Segundo Serjeant et al. (22) em 2005, o trauma é 

responsável por metade dos casos com úlcera de perna, podendo ser picadas 

de insetos, mordidas de cães, raspagem da pele ou qualquer outro dano físico 

a pele. Já no estudo de Belisário et al. (66) em 2020, 80% dos pacientes 

relataram que a primeira úlcera surgiu espontaneamente. A falta de trauma em 

algumas lesões é consistente com a etiologia de infarto cutâneo, podendo estar 

associada a baixos níveis de HbF. A raridade das ulceras antes dos 10 anos pode 

sugerir que são necessárias repetidas vaso-oclusões antes que o fluxo 

sanguíneo da pele seja suficiente para que ocorra esse infarto cutâneo (22, 66, 

67). 

Alguns estudos sugerem que a vasoconstrição à posição dependente (quando a 

perna é abaixada da posição horizontal para a posição dependente) dificulta a 
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cura e encoraja a recorrência de úlceras de pernas (20, 22). 

Bowers et al. (68) em 2013, reportaram que a oxigenação da pele prejudicada 

não parece estar associada a úlceras crônicas nesses indivíduos com doença 

falciforme. No entanto, embora os mecanismos dessas alterações não sejam 

totalmente compreendidos, tanto a vasoconstrição da posição dependente 

quanto a alta prevalência de incompetência venosa e a resultante pressão 

venosa aumentada, além de trombose local, podem contribuir para a formação 

de úlceras e para retardar sua cicatrização, bem como a vaso-oclusão, infecções 

bacterianas, anemia com diminuição da capacidade de transporte de oxigênio, 

os baixos níveis de óxido nítrico prejudicando a função endotelial e a isquemia 

que causa dano ao endotélio também são possíveis fatores contribuintes. Fatores 

como trauma, infecção, inflamação e a microcirculação interrompida, contribuem 

para a fisiopatologia das úlceras de perna na DF (16, 18, 19, 22, 23). O endotélio 

vascular danificado estimula a exsudação de fluidos, inclusive com fibrina, 

piorando ainda mais a isquemia e levando à necrose da pele (71). Além disso, 

a dor causada pelas úlceras de perna leva a sensibilização e inflamação 

neurogênica atrasando ainda mais o processo de cicatrização. A cicatriz 

resultante tende a reabrir devido à baixa resistência à tração e à má perfusão, 

gerando um círculo vicioso no paciente com úlcera de perna (52) (Figura 8). 
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Figura 8: Fisiopatologia da úlcera de perna. 

 
 

No estudo de Cumming et al. (72) em 2007, 90% dos pacientes com úlcera de 

perna que fizeram exame para incompetência venosa, confirmaram este 

diagnóstico, o que influenciou o desenvolvimento da úlcera. 

No estudo de Clare et al. (73) em 2002, 97% dos pacientes SS com úlcera de 

perna, tinham também incompetência venosa, verificada por doppler. No entanto 

o valor preditivo positivo da incompetência venosa foi de apenas 56%, mas 

aumenta a medida que os pacientes com incompetência venosa       desenvolvem 

úlcera de perna, o que faz com que não haja evidências de que a incompetência 

aumente o risco de lesões iniciais, mas sim que contribua para o  retardo da 

cicatrização. 

O estudo de Mohan et al. (74) em 2000, também sugere função venosa anormal 

em pacientes SS com úlcera de perna em relação a indivíduos SS sem 

úlceras e indivíduos AA. Nesse estudo, propuseram a existência de 

incompetência de válvulas venosas na região dos tornozelos de pacientes SS 
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com úlceras. A consequente pressão venosa elevada contribui para a 

cicatrização lenta e possivelmente para o aparecimento de úlceras. 

A hemólise crônica está associada à DF, principalmente ao genótipo SS e 

provavelmente tem um papel importante no desenvolvimento de úlcera de perna, 

que também é mais comum no genótipo SS, podendo ser o mecanismo que 

contribui também na diferença de incidência observada entre os genótipos (75). 

Os índices de gravidade para as úlceras nas pernas são baseados em tamanho, 

profundidade e duração. Quanto maior o tamanho e a cronicidade da úlcera, 

maior dor e inflamação (18, 19), as úlceras circunferenciais tem um prognóstico 

particularmente ruim, por causa dos danos às veias superficiais e linfáticas (22). 

O teste baseado na profundidade, em linhas gerais, inclui estágios como: 

inicialmente descoloração da pele, calor, edema, endurecimento, posteriormente 

perda de pele, depois necrose do tecido subcutâneo e por último, perda de pele 

de espessura total com destruição extensa, necrose, danos às estruturas 

musculares, ósseas ou de suporte como tendão e cápsula articular. As úlceras 

de perna podem ser classificadas de acordo com sua duração como, agudas 

(geralmente cicatriza em menos de um mês) ou crônicas (podem durar de meses 

a muitos anos, muitas vezes fechando e reabrindo). 36% dos pacientes do 

estudo de Belisário et al. (66) em 2020, tiveram a primeira úlcera por mais de 

cinco anos. No entanto não há um consenso quanto ao período especifico para 

definir essa cronicidade (18). 
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As feridas ocorrem em áreas com pele fina e menor tecido subcutâneo, bem 

como fluxo sanguíneo pouco adequado e alta pressão venosa. As regiões mais 

comuns são nos maléolos medial e lateral e em algumas ocasiões ocorrem sobre 

a tíbia ou dorso do pé. Às vezes tornam-se circunferencial se não forem 

controladas no início (13, 18, 22, 23, 76). 

Minniti et al. (18) em 2010, observaram ainda que existem evidencias que 

pacientes com DF e úlceras nas pernas possuem maior risco de desenvolver 

complicações mais graves como hipertensão pulmonar. Desse modo, as úlceras 

nas pernas podem funcionar como um marcador de gravidade da doença. No 

entanto, no estudo de Ballas (77) de 1991, pacientes com úlcera de   perna eram 

menos propensos a sofrer crises dolorosas. No estudo de Koshy (19) em 1989, 

com os pacientes da coorte de CSSCD – Estudo cooperativo da doença 

falciforme foi avaliado a correlação entre diversos eventos clínicos com os 

pacientes com ulcera de perna, mas nenhum foi estatisticamente significante, 

resultado este que corrobora com o presente estudo. 

Alguns estudos relatam que as úlceras de perna são mais comuns em homens 

e que sua incidência aumenta com a idade (18, 19, 66, 75). Minniti et al. (78) em 

2011, relataram oximetria mais baixa em pacientes falciformes com úlcera de 

perna e a saturação <93% foi até três vezes mais prevalente entre os indivíduos 

com histórico de úlcera de perna. 

Além disso, baixo status socioeconômico também está associado a úlcera de 

perna. No estudo de Cumming et al. (72) em 2007, as úlceras ocorreram em 85% 

dos pacientes que estavam abaixo da linha da pobreza. 
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Figura 9: Úlcera de perna em paciente com doença falciforme atendida no Hemocentro de 

Belo Horizonte. Feminino, 30 anos, 27/04/2018 – foto autorizada (apêndice). 

 
 
 
 

 

2.5.2 Epidemiologia 

 

 
As úlceras de perna são complicações frequentes em adultos com DF. Foram 

relatadas prevalências acima de 25% entre pacientes nigerianos (79), 2,5% a 

18% nos EUA (19, 78, 80) e prevalências de até 70% entre os pacientes com 

DF jamaicanos (68, 72, 81). Estimativas mais recentes mostram que a 

prevalência e a incidência de úlceras de perna em pacientes com DF jamaicanos 

foi respectivamente de 29,5% e 16,7% (68, 72). No Brasil, Figueiredo et al. (50) 

em 1996, relataram uma prevalência de 43,3% de úlceras de perna em pacientes 

com DF e Belini-Júnior et al. (82) em 2015 reportaram a prevalência de 23,4% no 

grupo de pacientes entre 18 e 40 anos e de 50% naqueles acima de 40 anos (50, 

64, 82). 
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No estudo de Koshy et al. (1989) as taxas de incidência de úlceras nas pernas 

foram de 15% em homens e 5% em mulheres. E como a ocorrência de úlceras 

na DF foi rara (<I%) em pacientes com menos de 10 anos de idade, a análise foi 

limitada a pacientes com 10 ou mais anos de idade. 

As úlceras de perna são mais comuns em indivíduos homozigotos (HbSS), um 

percentual de 75% das pessoas com úlcera na perna tem o genótipo SS. Sua 

incidência geralmente é menor nos portadores de alfa-talassemia, 

coincidentemente indivíduos que possuem maior concentração de hemoglobina 

e níveis mais elevados de HbF (13, 16, 19). 

No quadro abaixo podemos observar estudos que falam da prevalência de úlcera 

de perna em alguns países do mundo: 
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Úlcera de Perna na doença falciforme no mundo 

Titulo Autores Pop. De 
estudo 

Ano Local Prevalência Detalhes Idade 

Leg Ulcers in Patients With Sickle 
Cell Disease 

M. Koshy, et al. 2075 1889 Estados Unidos 2,5% total - 
5% em SS 

Prevalência maior em 
pacientes SS e SS alfa 

talassemia 

>10 anos 

Evaluation of Sociodemographic, 
Clinical, and Laboratory Markers 
of Sickle Leg Ulcers among Young 

Nigerians at a Tertiary Health 
Institution 

O. S. Olatunya et al. 109 2018 Southwest 
Nigéria 

5,50%  2 a 21 
anos 

Natural History of Sickle Cell 
Anemia in Saudi Arabs 

R. P. Perrine et al. 270 1978 Arábia Saudita 0 Todos SS - Estudo por 
revisão de prontuários a 
partir de 1969 e algumas 

visitas domiciliares 

Todas 

Sickle Cell Disease in Orissa 
State, India 

B. C. KAR et al. 131 1986 Orissa - India 0,76% Todos SS Todas 

Chronic leg ulcers in sickle cell 
disease patients in Zaria, Nigeria 

Abdulaziz Hassan et 
al. 

446 2014 Zaria - 
Noroeste da 

Nigéria 

3,10% SS e apenas dois SC (todos 
os 14 com úlcera eram SS) 

Todas 

Venous incompetence, poverty 
and lactate dehydrogenase in 

Jamaica are important predictors 
of leg ulceration in sickle cell 

anaemia 

V. Cumming, et al. 225 2007 Jamaica 29% SS > 5 anos 

Figura 10: Quadro comparativo de estudos com a prevalência de úlcera de perna em diferentes países 
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2.5.3 Diagnóstico 

 
 
 

A histopatologia da úlcera de perna não é específica e os testes para diagnóstico 

incluem esfregaço periférico para a detecção de hemácias falcizadas, hemograma e 

eletroforese de hemoglobina, esta última para medir os níveis de HbA, HbS e HbF (16). 

O exame histológico de uma úlcera precoce da perna revela margens epiteliais 

atróficas, infiltração celular, detritos e capilares dilatados cheios de células  falciformes. 

Em relação a aparência das úlceras, a maioria tem margens bem definidas, bordas 

levemente elevadas, a base consiste em tecido de granulação. As vezes várias úlceras 

se fundem para formar uma lesão maior (22). 

O diagnóstico é feito através de histórico médico, exame físico, exames laboratoriais 

e de imagem. O exame físico inclui a avaliação da região circundante e da ferida, 

pigmentação (hipo ou hiperpigmentada), edema, exsudação serosa, material fibroso, 

tamanho da ferida, entre outros aspectos. A análise das biópsias de pele é importante 

para revelar aspectos da vascularização, por exemplo, um aumento da 

vascularização, vasculopatia com oclusão de vasos sanguíneos, inflamação, 

microtrombos e deposição de fibrina. Exames laboratoriais como urina, hemograma, 

painel químico revelam se há microalbinúria, marcadores de hemólise e outras 

informações importantes também para o diagnóstico (52).  

Marcadores inflamatórios, de adesão e a viscosidade do sangue total, podem estar 

associados à úlcera de perna na DF por meio de vaso-oclusão/vasoconstrição 

mediada por inflamação (68-70).
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2.5.4 Tratamento 

 
 
 

O gerenciamento atual inclui tratamentos locais, uso de curativos, controle de 

infecções, desbridamentos e faixas de compressão. Se o tratamento local for     bom e 

regular, pode curar muitas pequenas úlceras em alguns meses. Já as úlceras que 

persistem por mais de seis meses podem exigir outras abordagens, dentre elas, 

transfusão de sangue, enxerto de pele, botas Unna, sulfato de zinco, oxigênio 

hiperbárico, butirato de arginina. Avanços recentes no gerenciamento de úlceras de 

perna incluem aplicações tópicas de analgésicos, fator de crescimento derivado de 

plaquetas, uso de enxertos de pele cultivada, tratamento com bioterapia de larvas e 

tem estudo que sugere o uso de medicamentos tópicos a base de cannabis (18, 22, 

83, 84). 

Segundo Minniti et al., (18) em 2010, é raro a necessidade de amputação da perna ou 

pé afetados pela úlcera, ou morte por infecções sistêmicas, porém há casos relatados. 

A superfície da úlcera sempre produz bactérias, o papel dos antibióticos locais não é 

claro, mas melhorou úlceras de perna em um estudo, segundo Serjeant et al. (22) em 

2005, porém o uso repetido pode causar sensibilidade na pele. 

Pacientes com AF apresentam níveis séricos mais baixos de zinco e tratamento com 

sulfato de zinco oral, 220 mg três vezes ao dia, triplicou a taxa de cicatrização de 2,8 

mm2/d para 8,1 mm2/d, mas a taxa permaneceu lenta em comparação com úlceras 

não falciformes. Além disso, as úlceras curadas durante esse estudo com zinco (85) 

foram as úlceras com tamanho inicial menor (420 mm2, em comparação com algumas 

de até 774 mm2). 
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Fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos foi utilizado em alguns 

estudos e tiveram alguns bons resultados, no entanto não houve um estudo 

randomizado adequado, além de que esse seria um tratamento de alto custo e a 

leucocitose induzida pode precipitar crises de dor graves (22). 

A hidroxiureia é amplamente utilizada no tratamento da DF devido ao seu efeito na 

redução de crises dolorosas, por exemplo. No entanto, o papel da hidroxiureia no 

tratamento das úlceras na perna falciforme não está claro. Há evidência que a 

hidroxiureia não causa, previne ou acelera a cicatrização de úlceras na DF (18, 22). 

Há também uma suspeita de que a HU pode promover a úlcera em alguns pacientes, 

como mostrou um estudo com mais de 3000 pacientes com neoplasias 

mieloproliferativas cromossômicas, na Filadélfia (86). 

Os protocolos de transfusão crônica têm sido defendidos no tratamento de úlceras na 

perna falciforme, porém não há dados sistemáticos ou controlados que mostrem sua 

eficácia, uma vez que é comum a sua cura quando a terapia com transfusão é iniciada, 

mas eles geralmente se repetem quando esta é interrompida (18). O estudo de Koshy 

et al. (19) em 1989, demonstrou taxa de recorrência de 37% em pacientes em terapia 

transfusional ou bota de gel, 52% após cirurgia de enxerto de pele (não significativo), 

porém isso pode ter ocorrido devido as úlceras submetidas a esse tratamento serem 

geralmente úlceras grandes. Os pacientes que relataram cicatrização de úlcera de 

perna com terapia local eram pacientes com úlceras de tamanho pequeno e médio - 

até 10 cm de diâmetro. 

O uso da transfusão pressupõe que o aumento do nível de hemoglobina melhorará o 

fornecimento de oxigênio e que a redução do nível de HbS melhorará o fluxo 

sanguíneo dos pequenos vasos. Essas premissas podem não reconhecer a falta de 

dados que sustentam o papel da vaso-oclusão, bem como a baixa afinidade por 
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oxigênio da HbS (a afinidade da molécula isolada de HbS pelo O2 é a mesma que a 

da HbA, porem os eritrócitos falciformes possui mais 2,3-DPG, composto que ajuda 

a diminuir a afinidade da Hb pelo oxigênio quando a saturação está alta, para que 

ocorra a sua liberação para o tecido, tornando menor a afinidade da HbS ao oxigênio) 

(22). 

Recentemente, foi aprovado pelo Food and Drug Administration, dos Estados Unidos, 

um novo tratamento da doença falciforme em pacientes com idade ≥12 anos. O 

voxelotor é um inibidor da polimerização da hemoglobina falciforme (HbS). O 

tratamento com voxelotor 1500 e 900 mg por dia demonstrou melhorias rápidas e 

sustentadas nos níveis de hemoglobina (Hb) e marcadores de hemólise em 

comparação com o placebo, na fase 3, do HOPE (Hemoglobin Oxygen Affinity 

Modulation to Inhibit HbS Polymerization), ensaio randomizado, duplo-cego, 

controlado por placebo, realizado em 60 instituições de 12 países diferentes, com 

um grupo de 274 pacientes. Desse grupo, 33 tinham histórico de úlcera e 13 úlcera de 

perna ativa, 9 desenvolveram ulcera de perna durante o estudo. Apesar da   amostra 

pequena, mais de 90% dos pacientes que receberam voxelotor (doses de 1500 e 900 

mg) tiveram suas úlceras melhoradas ou resolvidas até a 72 semana e mais de 70% 

até a 24ª semana. Essas melhoras foram associadas ao aumento da Hb e diminuição 

dos marcadores de hemólise (bilirrubina indireta e reticulócitos) (87, 88). 

Bowers et al. (68) em 2013, citam que a inibição ineficiente das vias inflamatórias, 

pode explicar a cronicidade da inflamação na DF e ser parcialmente responsável 

pela pré-disposição para úlcera de perna em um subgrupo de pacientes com DF. 

Desse modo, os regimes de tratamento direcionados à redução de mediadores pró- 
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inflamatórios específicos envolvidos na inflamação local na DF podem ser úteis no 

tratamento de úlceras falciformes. 

Além disso, a depressão e o afastamento social podem complicar as úlceras de pernas 

e prejudicar a capacidade do paciente de cuidar da úlcera adequadamente, o que 

contribui para a sua cronicidade. Portanto, em algumas situações agentes 

antidepressivos podem ter efeitos notáveis (22). 

Contudo o tratamento indicado para todos os pacientes é a realização diária de 

limpeza da úlcera, repouso e elevação do membro afetado. O repouso quase sempre 

resulta em uma cura das úlceras crônicas, mas a interrupção do repouso pode resultar 

em uma deterioração igualmente dramática se a úlcera não for completamente curada. 

Terapias baseadas em óxido nítrico têm se mostrado como uma ideia interessante e 

alguns estudos estão sendo realizados nesse sentido (70). A utilização de curativos, 

tratamentos cirúrgicos, medicações diversas ou transfusões devem ser consideradas 

a cada caso (22, 23). 
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2.5.5 Prevenção 

 
 

O trauma local tem importante papel na abertura das úlceras, portanto intervenções 

para evitar traumas em extremidades inferiores podem reduzir a prevalência dessa 

complicação, assim como evitar punção venosa e acesso vascular nesses locais. O 

controle da estase venosa também pode ser um determinante no sucesso do 

tratamento e prevenção (16, 18). 

Segundo Alavir e Kirsner (16) em 2015, o uso de meias de apoio e elevação da   perna 

pode ajudar a diminuir o edema e prevenir a formação das úlceras. 

Usar calçados macios e que se adaptem bem aos pés, repelentes para insetos, 

hidratar bem a pele e tratar imediatamente pequenos traumas, são medidas 

importantes para tentar evitar que pequenos ferimentos se transformem em úlceras 

crônicas (23). 

Koshy et al. (19), em 1989, concluíram em seus estudos que, como as úlceras de perna 

são menos frequentes em genótipos com formas mais leves da doença, cujos níveis 

de Hb e HbF são mais elevados, métodos para manter esses níveis mais elevados 

podem desempenhar papel importante na prevenção e tratamento dessa complicação 

clínica difícil, no entanto, como já vimos há evidência que a hidroxiureia não causa, 

previne ou acelera a cicatrização de úlceras na DF (18). Outra metodologia 

interessante nesse mesmo estudo, é a realização de exames frequentes das 

extremidades inferiores para identificar alterações precoces da pele e novas úlceras 

nas pernas, desse modo encorajarando tratamentos agressivos para evitar a evolução 

dessas úlceras. 

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil (13) em 2012, higiene corporal adequada, 

hidratar a pele com creme a base de ureia, com óleo mineral ou vegetal, restringir o 
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uso de sódio e fazer repouso com as pernas elevadas, também são medidas de 

prevenção recomendadas. 

Além disso, há tempos já é conhecida a deficiência de zinco em indivíduos com DF. 

Acredita-se que o mineral desempenhe um papel importante na função imunológica 

e na cicatrização de feridas. Desse modo, é interessante o consumo de alimentos ricos 

em zinco, e se necessário, suplementação prescrita pelos médicos (85, 89). 
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3 JUSTIFICATIVA 

 
 
 

As úlceras de pernas, além de serem dolorosas, incapacitantes e difíceis de curar 

em sua maioria, são de difícil prevenção e apresentam possibilidades terapêuticas 

muito limitadas (16). 

Diante da grande morbidade causada pelas úlceras de pernas e das evidências 

clínicas limitadas referentes a essa manifestação, faz-se necessário conhecer melhor 

o perfil das pessoas com DF que possuem úlcera de perna e identificar fatores de risco 

para posteriormente atuar na prevenção dessa complicação e buscar melhorias nas 

diretrizes relacionadas ao tratamento. Além disso, os estudos de SNPs é uma 

ferramenta muito interessante para estudar fatores genéticos associados a doenças 

humanas, nesse caso podem contribuir nessa busca por conhecimento acerca dessa 

complicação, bem como chamar a atenção para a importância dessa complicação no 

cenário da doença falciforme, uma importante doença, hoje reconhecida como 

problema de saúde pública. 

Os dados de prevalência de úlcera de perna no Brasil são provenientes de estudos 

pontuais, com pacientes de um estado ou uma região especifica. Apesar da coorte 

que vamos utilizar os dados nesse trabalho não ter sido feita especialmente para 

estudar úlcera de perna, e sim a doença falciforme em geral, temos uma das maiores 

coortes do mundo e uma população de estudo representativa de quatro estados 

brasileiros. Portanto, as associações encontradas e até mesmo a ausência dessas, 

numa coorte tão grande, realizada num país tão miscigenado como o Brasil, são de 

grande valor e tem muito a acrescentar no nosso conhecimento acerca de uma 

complicação tão importante. 
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4 OBJETIVOS: GERAL E ESPECIFICOS 

 

 
4.1 Objetivo Geral 

 

 
O presente projeto propõe uma análise da frequência de diversas variáveis 

demográficas, sociais e clínicas, relacionadas à presença de úlcera de perna em 

indivíduos com doença falciforme, bem como a determinação de fatores que 

caracterizam esses indivíduos em relação às variáveis estudadas. Além disso, 

pretendemos analisar fatores genéticos e sua contribuição para o desenvolvimento 

das úlceras, e verificar se há diferenças nas prevalências de úlceras de pernas nos 

pacientes brasileiros em relação aos relatos na literatura médica internacional. 

 
 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 
 Determinar a prevalência de úlceras de pernas na população estudada; 

 Comparar a prevalência de úlcera de pernas dos pacientes brasileiros, com 

dados da literatura médica internacional; 

 Determinar a frequência das variáveis analisadas (genótipo, gênero, idade, cor 

da pele, escolaridade, estado civil, trabalha atualmente, renda mensal, seguro 

de saúde, tratamento atual de hidroxiureia, histórico de uso de cigarros, 

histórico de consumo de álcool, SNPs relacionados à úlceras de perna, terapia 

transfusional crônica atual, hemocentro, eventos clínicos, resultados 

laboratoriais, número de dias perdidos trabalho/escola por dor no último mês) 

em pacientes com DF com e sem úlceras de perna; 
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 Avaliar se há diferença entre SNPs selecionados de pacientes com e sem 

úlcera de perna. 
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5 HIPÓTESES 

 

 
5.1 Hipótese nula 

 
 

 A prevalência de úlceras de perna não é maior no Brasil, comparado a outros 

países não tropicais. 

 Não há variação na frequência das úlceras de pernas entre as regiões 

geográficas. 

 Não há associação entre genótipo, gênero, idade, cor da pele, SNPs 

relacionados às úlceras de perna, hemocentro, estado civil, escolaridade, 

trabalha atualmente, renda mensal, seguro de saúde, terapia transfusional 

crônica atual, tratamento atual de hidroxiureia, histórico de uso de cigarros, 

histórico de consumo de álcool, resultados laboratoriais, eventos clínicos, 

número de dias perdidos trabalho\escola por dor no último mês e úlceras nas 

pernas. 

 
 

5.2 Hipótese alternativa 

 

 
 A prevalência de úlceras de perna é maior no Brasil, comparado a países não 

tropicais. 

 Existe variação na frequência das úlceras de pernas entre as regiões 

geográficas. 

 Existe uma associação entre genótipo, gênero, idade, cor da pele, SNPs 

relacionados às úlceras de perna, hemocentro, estado civil, escolaridade, 
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trabalha atualmente, renda mensal, seguro de saúde, terapia transfusional 

crônica atual, tratamento atual de hidroxiureia, histórico de uso de cigarros, 

histórico de consumo de álcool, resultados laboratoriais, eventos clínicos, 

número de dias perdidos trabalho\escola por dor no último mês e úlceras nas 

pernas em pacientes com DF. 
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6 MÉTODOS 

 
 
 

6.1 Visão Geral da coorte de pacientes com DF do Estudo REDSIII 

 
 
 

O presente estudo é um dos múltiplos projetos de pesquisas diferentes, 

implementados através do REDS III - Recipient Epidemiology and Donor Evaluation 

Study – III, um estudo que realiza pesquisas focadas na segurança do suprimento de 

sangue e impactos transfusionais em receptores nos EUA, Brasil, China e África do 

Sul. 

Muitos projetos de pesquisas diferentes foram implementados através do REDS-III, o 

programa no Brasil foi o único a estabelecer uma coorte de doença falciforme. 

Uma grande coorte nos Estados Unidos (Estudo Cooperativo da doença falciforme - 

CSSCD) acompanhou pacientes com DF desde o final da década de 1970 para 

descrever a epidemiologia das complicações, valores laboratoriais básicos e causas 

de mortalidade nessa população. Esse estudo foi usado para a orientação de gestão 

e pesquisa em DF por décadas. O REDS-III foi estabelecido para investigar e reavaliar 

a epidemiologia e mortalidade da DF na população brasileira na era do aumento da 

terapia transfusional crônica, uso de hidroxiureia e práticas de cuidados atuais. 

O REDS-III é um estudo financiado pelo National Heart, Lung and Blood Institute 

(NHLBI) e teve como coordenador de dados o Research Triangle Institute (RTI), com 

sede na Carolina do Norte, EUA. Trata-se de uma parceria entre pesquisadores 

americanos do Vitalant Research Institute, São Francisco, Califórnia (EUA) e 

pesquisadores brasileiros de 4 instituições: Hemominas, Minas Gerais; Hemope, 

Pernambuco; Hemorio, Rio de Janeiro; ITACI-HC, São Paulo. 
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6.2 População de Estudo 

 
 
 

Foram incluídos no estudo REDSIII seis centros de tratamento e cuidado a pacientes 

com DF: Fundação Hemominas, Hemocentro de Belo Horizonte, Hemocentro de 

Montes Claros e Hemocentro de Juiz de Fora; Fundação Hemope; Fundação Hemorio; 

ITACI-HC – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil do Hospital das Clínicas. 

Os critérios de inclusão foram: 

 
- Pacientes com diagnóstico de doença falciforme; 

 
- Pacientes ativos no hemocentro (pelo menos uma visita clínica no hemocentro nos 

últimos três anos). 

E os critérios de exclusão, portanto: 
 

- Pacientes sem diagnóstico de doença falciforme; 
 

- Pacientes que não compareceram à consulta no hemocentro nos últimos três anos. 

 
 
 

Primeiro foi feita uma lista de quase 10.000 pacientes ativos (com pelo menos uma 

consulta nos últimos três anos) em todos os centros participantes e uma amostra 

aleatória de aproximadamente 50% do total dessa lista foi selecionada pela RTI. Esses 

foram os pacientes selecionados para serem convidados a participarem da pesquisa, 

com uma meta de 3000 participantes. A randomização foi realizada em estratos por 

idade (> e < que 18 anos), gênero e distribuição de genótipo dos pacientes de cada 

hemocentro. 
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6.3 Etapas do Estudo 

 
 
 

Foram cadastrados e acompanhados pelo projeto REDS-III 2.793 pacientes com 

doença falciforme, de 2013 a 2017. 

Foram realizadas um total de quatro visitas com as seguinte etapas: inscrição - 

assinatura do consentimento informado, entrevista sobre dados sociodemográficos, 

coleta de amostra de sangue, revisão do prontuário médico sobre a história clínica e 

transfusional do paciente; acompanhamento 1 - assinatura do consentimento 

informado para armazenamento de amostra no biobanco, entrevista sobre dados 

sociodemográficos, entrevista sobre qualidade de vida e revisão do prontuário médico 

(informações acrescentadas no último ano); acompanhamento 2 - assinatura do 

consentimento informado para análises genéticas (GWAS), entrevista sobre dados 

sociodemográficos, entrevista sobre a qualidade de vida, coleta de amostra de 

sangue e revisão do prontuário médico (informações acrescentadas no último ano); 

acompanhamento 3 - entrevista sobre dados sociodemográficos, entrevista sobre a 

qualidade de vida e revisão do prontuário médico (informações acrescentadas no 

último ano). 

Os pacientes selecionados como elegíveis foram recrutados em consultas já 

agendadas. O recrutamento e as entrevistas foram realizados por assistentes de 

pesquisa capacitados e treinados para o desenvolvimento das atividades do estudo. 

As entrevistas foram realizadas em local privado, para garantir a confidencialidade dos 

dados. Nos dias de coletas de amostras de sangue foram recolhidas informações 

sobre o estado atual de saúde do paciente, além da aferição dos dados vitais (pressão 

arterial e oxigenação) pelos médicos durante a consulta clínica ou  pelo assistente 

de pesquisa. As coletas de amostras de sangue foram realizadas    pelos setores 

responsáveis pela flebotomia de cada hemocentro. 

Os   prontuários   médicos   foram revisados por hematologistas, enfermeiros e 
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profissionais da área da saúde treinados e sob supervisão de hematologistas. 

Um abrangente banco de dados foi criado para centralizar todas as informações 

clínicas, laboratoriais e transfusionais. 
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6.4 Confirmação dos genótipos 

 
 

A genotipagem para mutações de hemoglobina de todos os participantes do estudo 

REDS-III foi confirmada por pirosequenciamento específico de alelo (Qiagen, Hilden, 

Alemanha). Se o diagnóstico de pirosequenciamento correspondesse ao diagnóstico 

do hemocentro original de SS ou SC, nenhum teste adicional foi realizado. Se o 

pirosequenciamento mostrasse SS ou SC que não correspondesse ao diagnóstico 

registrado em prontuário ou S heterozigoto fosse detectado, foi realizado o 

sequenciamento de Sanger dos éxons 1 e 2 de HBB. Isso permitiu a confirmação do 

diagnóstico de SS ou SC e definiu as mutações b0 ou b+ específicas para a maioria 

dos indivíduos com S beta talassemia. As amostras de 26 participantes com um 

genótipo falciforme não resolvido após o sequenciamento foram encaminhadas ao 

Laboratório de Referência de Hemoglobinopatia do Benioff Children’s Hospital 

Oakland (CHO) no Centro Médico da Universidade da Califórnia, São Francisco - 

UCSF para diagnóstico definitivo. O sequenciamento em CHO incluiu o éxon 3 HBB 

em adição aos introns e regiões promotoras, e o genótipo para DF foi definido em 

todos os 26 participantes. Os pacientes com genótipo SS e Sb0-talassemia se diferem 

quanto a história natural, no entanto são clinicamente parecidos e por isso, muitas 

vezes são considerados juntos como anemia falciforme (96). Para análise dos dados 

de complicações clínicas, os genótipos SS e Sb0 foram combinados para criar uma 

única categoria de AF. 
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6.5 Controle de qualidade – REDSIII 

 
 
 

Os dados provenientes do estudo REDSIII foram inseridos por biólogos, médicos ou 

enfermeiros treinados. Em seguida, foram verificados criando tabelas de resumo de 

todos os dados em cada hemocentro e esses foram revisados pelos pesquisadores de 

cada centro para identificar tendências incomuns. Foram identificados outliers para 

todas as variáveis contínuas para garantir que os dados foram inseridos de maneira 

correta. Foram realizados cruzamentos dos dados verificados entre os módulos em 

busca de inconsistências. Por exemplo, no módulo de transfusão crônica, pede-se a 

indicação de transfusões crônicas, se a resposta fosse "acidente vascular cerebral", 

foi verificado se houve "AVC" na história clínica. Quaisquer outliers ou inconsistências 

entre os módulos foram enviados de volta aos hemocentros para verificação e 

correção dos dados. Todo esse processo de controle de qualidade, de identificação de 

inconsistências, checando os prontuários médicos novamente e corrigindo o banco de 

dados foi importante para garantir a qualidade dos dados. 
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6.6 Análise dos dados 

 
 
 

No presente estudo, analisamos os dados de inscrição e algumas informações do 

primeiro e do segundo acompanhamento. 

Trata-se de um estudo analítico observacional transversal, realizado com o banco de 

dados do estudo REDS-III, no qual analisamos a frequência, porcentagem, média e 

mediana de diversas variáveis e suas relações com a presença de úlcera de perna em 

pessoas com DF. Além disso, trabalhamos com o modelo de regressão logística, de 

modo a determinar os fatores que caracterizam os indivíduos com úlcera de perna 

em relação às variáveis analisadas. 
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6.7 Variáveis 

 
 

6.7.1 Preditoras 
 

- genótipo, gênero, idade, cor da pele, SNPs relacionados à úlceras de perna, 

hemocentro, estado civil, escolaridade, trabalha atualmente, renda mensal, seguro de 

saúde, terapia transfusional crônica atual, tratamento atual de hidroxiureia, histórico 

de uso de cigarros, histórico de consumo de álcool, eventos clínicos, número de dias 

perdidos trabalho\escola por dor no último mês, resultados laboratoriais. 

 
 

6.7.2 Desfecho 
 

- Presença ou ausência de úlcera(s) de perna(s) em qualquer época. 
 

A variável desfecho foi definida como “sim” se o paciente apresentasse úlcera de perna 

em qualquer momento da vida, como nos eventos clínicos. As variáveis genótipo da 

doença falciforme, gênero, cor da pele, escolaridade, hemocentro, estado civil e 

histórico de uso de cigarros foram registradas apenas na inscrição. A idade, histórico 

de consumo de álcool e número de dias perdidos na escola/trabalho devido a dor no 

último ano foram registrados no segundo acompanhamento. Na análise exploratória, 

tratamos as variáveis: trabalha atualmente, renda mensal, seguro de saúde, terapia 

transfusional crônica atual e tratamento atual de hidroxiureia, com estatísticas de cada 

um dos três momentos (inscrição, primeiro acompanhamento e segundo 

acompanhamento). Para os resultados laboratoriais, devido ao alto número de faltas, 

usamos a média dos valores nos três momentos e hemoglobina maior que o P75%. 
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As variáveis qualitativas foram apresentadas como frequências e as quantitativas 

como média ± desvio-padrão (mediana). As variáveis quantitativas foram submetidas 

ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Para avaliar a associação entre as 

características e o status da úlcera de perna, utilizamos o modelo de regressão 

logística binária para as variáveis medidas em um ponto no tempo e Modelo de 

Equações de Estimativas Generalizadas (GEE) para variáveis medidas em mais de 

um ponto no tempo. Cada modelo foi ajustado para idade e sexo, pois são conhecidos 

como preditores independentes do status da úlcera na perna. Modelos testando as 

variáveis laboratoriais de indivíduos em estado estacionário e o status da úlcera de 

perna foram ajustados para tratamentos com hidroxiureia ou transfusões crônicas, 

pois esses tratamentos modificam significativamente as variáveis laboratoriais 

avaliadas. 

Os resultados foram apresentados por odds ratio (OR) (razão de chance) e intervalos 

de confiança de 95%. Usamos no modelo multivariado o modelo de regressão logística 

binária. Nesse modelo, testamos todas as variáveis com p<0,20 na análise de 

associação, e as variáveis sexo, idade, hidroxiureia e transfusão crônica 

independentes da significância, para controle dos efeitos. A qualidade do ajuste foi 

verificada pelo teste de Hosmer Lemeshow. As análises foram realizadas no 

programa R versão 3.5.2 e foi considerado significativo p<0,05. 
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6.8 Biobanco e análise genética – GWAS 

 

 
Um repositório de amostras de sangue de todos os pacientes foi estabelecido para 

complementar o banco de dados e apoiar estudos translacionais relevantes para a 

patogênese da DF e complicações transfusionais. 

O sangue foi coletado em tubos de EDTA, separados em componentes celulares e 

plasmáticos e aliquotados para armazenamento em um biobanco da Universidade 

de São Paulo. 

O DNA foi extraído de alíquotas celulares usando precipitação com álcool e 

quantificado usando a reação em cadeia da polimerase em tempo real (PCR). 

As amostras de DNA foram genotipadas usando o TM Array no Núcleo de Genômica 

da UCSF (90). 

O TM Array foi desenvolvido pelo REDS-III para facilitar estudos direcionados de 

doadores e recebedores de sangue. 

A genotipagem de SNPs foi realizada a partir de amostras coletadas dos pacientes 

de sangue periférico, com um microarranjo customizado chamado de Transfusion 

Medicine Array (TMArray; Affymetrix, Santa Clara, CA, USA) (90). O microarranjo TM 

inclui 549.000 SNPs e foi enriquecido com polimorfismos relacionados ao sangue e a 

transfusões. A determinação das sequências foi intermediada pelo Axiom Analysis 

Suite Software (AffymetrixThermoFisher Scientific, Waltham, MA, USA) e pelo Axiom 

HLA Analysis software (Affymetrix) especificamente para regiões dos alelos de 

antígeno leucocitário humano (human leukocyte antigen alleles, HLA). 

Em um passo inicial de controle de qualidade, as amostras com valores de controle de 

qualidade de dish menor que 0.85 ou call rates menores que 97% foram excluídas. 

Plates com métricas de qualidade de controle de plate menores que 95% ou com call 

rates média menor que 98.5% também foram excluídos. No controle de qualidade de 

SNP, SNP Polisher foi utilizado e SNPs nas categorias recomendadas (PolyHighRes, 
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MonoHighRes, NoMinorHom e Hemizygous) foram mantidos. Amostras com 

definições de sexo inconsistentes, considerando-se a genotipagem e registros 

médicos foram excluídos. SNPs com call rates menores ou iguais a 97% ou desviando 

do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) (HWE_P menor ou igual a 10−4) também foram 

excluídos. 

Para a imputação de SNPs adicionais, o Phasing, para estimação de haplótipos, foi 

realizado com SHAPEIT (91) e a imputação com IMPUTE2 (92) com haplótipos 

derivados do 1000 Genomes Project Phase 3 (93) como referência. SNPs com 

INFO_SCORE < 0.9 e Menor frequência alélica < 0.01 foram filtrados. 

A partir do conjunto total de SNPs sequenciados e imputados, foram selecionados 

SNPs associados em estudos anteriores à alteração do risco de úlcera de pernas em 

pacientes com anemia falciforme. Essa seleção de SNPs garante maior poder 

estatístico, considerando-se o número de casos disponíveis para esta análise. 

A subestrutura de população foi determinada por Análise de componentes principais 

(PCA) usando Plink (94). Plink também foi utilizado no cálculo de identidade por 

descendência (identity-by-descent, IBD) que estima o grau de ancestralidade recente 

compartilhada (95). Quando pares de indivíduos possuíam PI_HAT maior igual a 0.4 

ou identidade por sequência (identity-by-sequence, IBS) maior ou igual a 0.9, o 

membro do par com menor call rate foi excluído do PCA. Foram utilizados SNPs 

autossomais com poda de desequilíbrio de ligação, apenas considerando-se 

pacientes sem parentesco. Os 10 primeiros Componentes principais foram incluídos 

na análise de associação para ajustar a subestrutura de população. A análise de 

associação foi realizada com Plink com regressão logística, ajustando ainda por 
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gênero, idade, hemocentro onde realiza o tratamento, transfusão crônica, uso de 

hidroxiureia (HU) e bilirrubina indireta >P75% como covariantes. 
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6.9 Aspectos éticos 

 
 
 

O Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), Comitês de Ética em Pesquisa 

(CEP) de cada centro participante e o Conselho de Revisão Institucional da 

Universidade da Califórnia, em São Francisco (UCSF), revisaram e aprovaram o 

protocolo do estudo. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participação no estudo 

foi apresentado e assinado pelos pacientes no início do estudo REDSIII. O TCLE 

dos pacientes com menos de 18 anos foi assinado por seus responsáveis. Para os 

participantes entre 10 e 17 anos houve um assentimento de participação, assinado 

pelo próprio paciente. 

Foi apresentado também aos pacientes e assinado pelos mesmos, um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para autorização de armazenamento das 

amostras de sangue no biobanco, na Universidade de São Paulo. 

Foi solicitado aos pacientes autorização através do TCLE para realização das análises 

genéticas (GWAS). 
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7 RESULTADOS 

 
 

Foram avaliados nesse estudo um total de 2793 pacientes, durante três visitas aos 

hemocentros participantes (inscrição, primeiro acompanhamento e segundo 

acompanhamento). Destes, 252 pacientes, ou seja, 9% apresentaram úlcera de perna 

em algum momento da vida, segundo prontuário médico. 

Considerando a idade registrada durante o segundo acompanhamento, 1463 (52,4%) 

dos pacientes da coorte são maiores de 18 anos e 1330 (47,6%) são pacientes de 0 a 

17 anos. A maioria dos nossos pacientes (73,5%) pertence ao genótipo SS ou Sb0-

talassemia, os quais chamamos de anemia falciforme (AF), e a maior parte dos 

pacientes com histórico de úlcera de perna são maiores de 18 anos e com genótipo 

SS ou Sb0-talassemia (21,0%) (Tabela 1 e Figura 1). Portanto, consideramos nas 

nossas análises esse grupo de pacientes maiores que 18 anos e com AF. 

Destes, 56,7% são mulheres e têm em média 31 anos de idade (DP= ±11). A maioria 

dos pacientes se autodeclararam pardos (55,3%) seguido por pretos (33,6%) e 7,3% 

se autodeclararam brancos. A renda mensal de 72,8% dos pacientes está abaixo de 

1400,00 e 50,3% completaram o ensino médio. Além disso, a maioria desses 

pacientes são solteiros (51,7%) e foram acompanhados nos Hemocentros do Rio de 

Janeiro (26,4%), Belo Horizonte (25,8%) e Pernambuco (25%) (tabela 2 e tabela 

3). 
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Tabela 1: Úlcera de perna por idade e genótipo 

Genótipo Total de pacientes 

(n=2793) 

Pacientes <18 anos 

com UP 

(n=1330) 

Pacientes ≥ 18 anos 

com UP 

(n=1463) 

Anemia falciforme 
 

(SS ou Sb0) 

2.052 (73,5%) 3/943 (0,3%) 233/1.109 (21,0%) 

Outros genótipos* 741 (26,5%) 0/387 (0,0%) 16/354 (4,5%) 

*SC, SC, Sb0-talassemia, Sb+ talassemia, Sb+ severe, SD,S/HPFH, SS s/p BMT, SB+ mutação não 

definida, S/K-Woolwich, HB S/Quebec-Chori. 

 
 
 
 
 

 

Figura 11. Número de casos de úlcera de perna de acordo com a faixa etária e o genótipo da doença 

falciforme. 

 
 

Analisando as características sociodemográficas dos pacientes com AF e mais de 18 

anos, a média de idade dos pacientes com úlcera de perna é de 37.9 ± 11.3 e a chance 

de ter histórico de ulcera de perna aumenta a medida que aumenta a idade (OR=1,066 

95%IC 1,052; 1,080, p <0,001). Além disso, essa chance é maior em homens do 

que em mulheres (OR=1,364 95%IC 1.021; 1.824, p=0,035). Os pacientes pardos e 

brancos apresentaram menores chances de ter úlcera de perna, que os pacientes 

Casos de UP em pacientes com DF 

AF 

Outros genótipos 

  

Crianças (< 18 anos) Adultos (≥ 18 anos) 

233 

16 
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pretos (pardos: OR= 0,669 95%IC 0.484; 0.924, p=0,015; brancos: OR= 0,213 95%IC 

0.078; 0.486, p<0,001). Assim como, receber tratamento no hemocentro do Rio de 

Janeiro foi um fator protetor em relação aos pacientes que são acompanhados no 

hemocentro de Belo Horizonte (OR= 0,500 95%IC 0.322; 0.770, p=0,002) (tabela 2). 

Analisamos também se trabalhar influencia o desfecho, bem como renda mensal e se 

o paciente possuía seguro de saúde, no entanto estas variáveis e as variáveis estado 

civil e escolaridade não foram estatisticamente significantes (tabela 2 e tabela 3). 
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Tabela 2. Características sociodemográficas para adultos (≥18 anos) com anemia falciforme (SS or 

SB0) de acordo com diagnóstico para UP. 

Características 
Todos 

(n=1.109) 
UP Não 
(n=876) 

UP Sim 
(n=233) 

OR 
(IC 95% OR) 

P 
Valor 

Gênero 
     

Feminino 629 
511 (81,2%) 118 

(18,8%) 
- 

- 

Masculino 480 365 (76%) 115 (24%) 1,364 (1,021; 1,824) 0,035 

Idade 
31,3 ± 

11,1 (29) 
29,5 ± 10,4 

(26) 
37,9 ± 11,3 

(37) 
1,066 (1,052; 1,080) 

<0,001 

Cor da pele (n=1,105)      

Preta 371 
269 (72,5%) 102 

(27,5%) 
- 

- 

Branca 81 75 (92,6%) 6 (7,4%) 0,213 (0,078; 0,486) <0,001 

Desconhecida 
(Amarela/Indígena) 

42 
35 (83,3%) 7 (16,7%) 

0,646 (0,251; 1,461) 
0,324 

Parda 611 495 (81%) 116 (19%) 0,669 (0,484; 0,924) 0,015 
Hemocentro      

Belo Horizonte 287 214 (74,6%) 73 (25,4%) - - 
Juiz de For a 105 83 (79%) 22 (21%) 0,702 (0,389; 1,229) 0,225 
Montes Claros 128 107 (83,6%) 21 (16,4%) 0,691 (0,386; 1,201) 0,201 
Pernambuco 278 213 (76,6%) 65 (23,4%) 0,958 (0,637; 1,440) 0,836 
Rio de Janeiro 293 242 (82,6%) 51 (17,4%) 0,500 (0,322; 0,770) 0,002 
Itaci – SP 18 17 (94,4%) 1 (5,6%) 0,419 (0,023; 2,154) 0,407 

Estado Civil (n=945)      

Solteiro(a) 574 
458 (79,8%) 116 

(20,2%) 
- 

- 

Casado(a)/vive junto 329 237 (72%) 92 (28%) 0,952 (0,667; 1,352) 0,787 
Divorciado(a) 35 24 (68,6%) 11 (31,4%) 0,988 (0,430; 2,143) 0,976 
Viúvo(a) 7 5 (71,4%) 2 (28,6%) 0,340 (0,045; 1,781) 0,228 

Escolaridade (n=1,107)      

Incompleta 
Ensino 
fundamental/Educação 
adulta ou menos 

 
238 

 
175 (73,5%) 

 
63 (26,5%) 

 
- 

 
- 

Ensino Fundamental 
Completo 

201 164 (81,6%) 37 (18,4%) 1,146 (0,690; 1,897) 0,596 

Ensino Médio/Curso 
Técnico 

557 443 (79,5%) 
114 

(20,5%) 
1,140 (0,773; 1,698) 0,513 

Graduação/Pos- 
graduação 

111 92 (82,9%) 19 (17,1%) 0,771 (0,412; 1,398) 0,403 

Valores de P e odds ratio (OR) baseados em um modelo de regressão logística binária. Todos os 

modelos (exceto idade e sexo) incluíram as variáveis sexo e idade para controle. 
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Tabela 3. Características sociodemográficas coletadas durante as três visitas do estudo REDS-III em adultos (18 anos) com anemia falciforme (SS ou SB0) 

de acordo com o diagnóstico de úlcera de perna (UP). 

Características 
Todos 

(n=1.109) 
UP Não 
(n=876) 

UP Sim 
(n=233) 

OR 
(CI 95% OR) 

P valor 

Trabalha atualmente      

Não - - - - - 
Sim - - - 1,009 (0,984; 1,035) 0,499 

Inscrição (n=1.077) 297 231 (77,8%) 66 (22,2%) - - 
Visita 1 (n=826) 278 226 (81,3%) 52 (18,7%) 1,0004 (0,995; 1,006) 0,890 
Visita 2 (n=972) 310 248 (77,6%) 62 (22,4%) 0,999 (0,993; 1,005) 0,629 

Renda Mensal* (% na 
inscrição) 

     

< R$1.400 768 79,8 20,2 - - 
R$ 1.401 - R$ 3.000 223 75,8 24,2 1,006 (0,956; 1,059) 0,826 
> R$ 3.000 63 79,4 20,6 0,995 (0,866; 1,144) 0,943 

Inscrição (n=1.054) - - - - - 
Visita1 (n=791) - - - 0,996 (0,975; 1,018) 0,752 
Visita2 (n=945) - - - 1,009 (0,986; 1,033) 0,459 

Seguro de Saúde      

Não - - - - - 
Sim - - - 1,093 (0,934; 1,279) 0,265 

Inscrição (n=1.106) 231 178 (77,1%) 53 (22,9%) - - 
Visita1 (n=829) 202 155 (76,7%) 47 (23,3%) 0,995 (0,970; 1,021) 0,693 

Visita2 (n=975) 195 147 (75,4%) 48 (24,6%) 1,010 (0,985; 1,036) 0,426 

** Variável com missings e apenas as porcentagens - Inscrição. Valores-P e odds ratio (OR) baseados no modelo GEE. Todos os modelos incluíram as 

variáveis sexo e idade para controle. 
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Em relação às características clínicas e epidemiológicas em adultos com AF, de 

acordo com o diagnóstico para úlcera de perna, os pacientes que estavam em 

transfusão crônica apresentaram maior chance de ter úlcera de perna (OR = 1,090 

95%IC 1,034; 1,149, p= 0,002). Avaliando o efeito temporal, houve menor chance de 

ter úlcera de perna na visita 1 em relação a inscrição (OR = 0,977  95%IC 0,956; 0,999, 

p=0,036). 

Os pacientes foram questionados também sobre quantos dias eles deixaram de fazer 

as atividades diárias, como ir à escola ou ao trabalho por causa de dor no último mês, 

e a média foi de 2,4 (DP± 5,6) dias no último mês. Entre os pacientes com úlcera de 

perna, essa média foi de 3 (DP± 6,8) dias no último mês. 

Também correlacionamos com a presença de histórico de úlcera de perna, o 

tratamento atual de hidroxiureia, histórico de uso de cigarros, histórico de consumo de 

álcool e alguns eventos clínicos, como sequestro hepático, síndrome torácica aguda, 

hospitalização por causa de dor, hipertensão pulmonar, priaprismo, necrose avascular 

e acidente vascular encefálico, mas nenhum foi estatisticamente significante 

(Tabela4). 
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Tabela 4. Características clínicas e epidemiológicas de adultos (≥18 anos) com anemia falciforme (SS ou SB0) de acordo com o diagnóstico de úlcera de 

perna. 

 

Características 
Todos 

(n=1.109) 
UP Não 
(n=876) 

UP Sim 
(n=233) 

OR 
(CI 95% OR) 

P valor 

Terapia transfusional crônica atualG 
     

Não - - - - - 
Sim - - - 1,090 (1,034; 1,149) 0,002 

Inscrição (n=1.109) 148 116 (78,4%) 32 (21,6%) - - 
Visita1 (n=1.099) 384 288 (75%) 96 (25%) 0,977 (0,956; 0,999) 0,036 
Visita2 (n=1.079) 318 233 (73,3%) 85 (26,7%) 0,984 (0,963; 1,006) 0,148 

Tratamento atual de hidroxiureiaG      

Não - - - - - 
Sim - - - 0,987 (0,888; 1,097) 0,815 

Inscrição (n=1.108) 447 356 (79,6%) 91 (20,4%) - - 
Visita1 (n=831) 416 327 (78,6%) 89 (21,4%) 0,995 (0,968; 1,023) 0,711 
Visita2 (n=976) 486 375 (77,2%) 111 (22,8%) 1,010 (0,983; 1,038) 0,487 

Histórico de uso de cigarros L (n=944)      

Não 712 556 (78,1%) 156 (21,9%) - - 
Sim 232 168 (72,4%) 64 (27,6%) 0,898 (0,616; 1,295) 0,574 

Histórico de consumo de álcool L (n=944)      

Não 326 256 (78,5%) 70 (21,5%) - - 

Sim 618 468 (75,7%) 150 (24,3%) 1,082 (0,772; 1,528) 0,649 

Número de dias perdidos escola/trabalho 
por dor no último mês L 

2,4 ± 5,6 (0) 2,2 ± 5,2 (0) 3 ± 6,8 (0) 1,025 (0,999; 1,050) 0,056 

Eventos clínicosL (já teve)      

Sequestro hepático (n=1.070) 14 8 (57,1%) 6 (42,9%) 2,527 (0,744; 8,023) 0,121 
Síndrome Torácica aguda (n=1.065) 746 592 (79,4%) 154 (20,6%) 1,172 (0,835; 1,661) 0,346 
Hospitalização por dor (n=1.109) 477 379 (79,5%) 98 (20,5%) 1,127 (0,823; 1,540) 0,455 
Hipertensão Pulmonar (n=1.092) 71 48 (67,6%) 23 (32,4%) 1,395 (0,784; 2,420) 0,244 
Priapismo (n=485) 132 101 (76,5%) 31 (23,5%) 1,023 (0,616; 1,671) 0,929 
Necrose avascular (n=1.091) 192 137 (71,4%) 55 (28,6%) 1,236 (0,838; 1,800) 0,277 

Acidente Vascular Cerebral (n=1.091) 150 122 (81,3%) 28 (18,7%) 1,071 (0,661; 1,692) 0,773 

 
GGEE modelo de equações de estimativas generalizadas, L modelo de regressão logística binária. Todos os modelos incluíram as variáveis sexo e idade 
para controle. 
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Para os resultados laboratoriais foram analisados média e mediana e analisamos 

também abaixo do percentil 25% para hemoglobina e acima de 75% para os 

demais parâmetros hematológicos, para pacientes acima de 18 anos com AF, de 

acordo com o diagnóstico de úlcera de perna, e foi estatisticamente significante 

para hemoglobina (Hemoglobina P<25%: OR=2,260 95%IC 1,600; 3,190, p < 

0,001). A média em ambos grupos (com e sem histórico de úlcera de perna) foi 

muito parecida, 7,97 e 8,60 respectivamente. Além da hemoglobina, foram 

analisados também HbF, plaquetas, leucócitos, reticulócitos, bilirrubina indireta 

e direta, porém não foram estatisticamente significantes (Tabela 5). 
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Tabela 5. Resultados laboratoriais para adultos (≥18 anos) com anemia falciforme (SS ou Sb0) de acordo com o diagnóstico de úlcera de perna (UP). 

 

Características 
Todos 

(n=1,109) 
UP Não 
(n=876) 

UP Sim 
(n=233) 

OR 
(CI 95% OR) 

P valor 

Hemoglobina (n=1.071) 8,47 ± 1,38 (8,37) 8,60 ± 1,36 (8,50) 7,97 ± 1,37 (7,8) 0,746 (0,063; 0,720) <0,001 

< P25% 268 176 (20,8%) 92 (41,1%) 2,260 (1,600; 3,190) <0,001 

F Hemoglobina (n=695) 11,74 ± 9,16 (9,90) 11,59 ± 8,91 (9,80) 12,31 ± 10,04 (10) 1,003 (0,978; 1,027) 0,833 

> P75% 169 130 (76,9%) 39 (23,1%) 0,981 (0,595; 1,599) 0,938 

Plaquetas (n=1.069) 
395.757,7 ± 126.058,2 

(384.333,3) 
401.114,7 ± 125.273,7 

(388.033,3) 
375.663,2 ± 127.239,4 

(359.066,7) 
1,000 (0,9999; 

1,000002) 
0,256 

> P75% 266 217 (81,6%) 49 (18,4%) 1,287 (0,871; 1,886) 0,200 

Leucócitos (n=1.070) 
10.788,3 ± 3.680,5 

(10.492,5) 
10.932,4 ± 3.722,3 

(10.726,7) 
10.247,3 ± 3.473,9 

(9.986,3) 
1,000 (0,9999; 1,00004) 0,761 

> P75% 268 225 (84%) 43 (16%) 0,855 (0,566; 1,275) 0,450 

Reticulócitos (n=1.010) 9,94 ± 4,34 (9,51) 9,95 ± 4,44 (9,50) 9,88 ± 3,92 (9,67) 1,012 (0,974; 1,052) 0,525 

> P75% 253 207 (81,8%) 46 (18,2%) 0,878 (0,591; 1,287) 0,510 

Bilirrubina indireta 
(n=1.109) 

1,55 ± 1,42 (1,22) 1,53 ± 1,38 (1,20) 1,61 ± 1,56 (1,27) 1,062 (0,953; 1,178) 0,262 

> P75% 277 211 (76,2%) 66 (23,8%) 1,399 (0,979; 1,988) 0,062 

Bilirrubina Direta (n=1.109) 0,68 ± 1,51 (0,52) 0,64 ± 0,77 (0,52) 0,83 ± 2,93 (0,53) 1,043 (0,951; 1,219) 0,479 

> P75% 273 204 (74,7%) 69 (25,3%) 1,239 (0,872; 1,748) 0,226 

Todos os valores de p por modelo de regressão logística binária. Todos os modelos incluíram as variáveis sexo, idade, uso de hidroxiureia e transfusão 

crônica para controle. 



82 
 

Na análise multivariada podemos observar que ser do sexo masculino aumenta em 1,7 

(95%IC 1,268; 2,450) a chance de ter histórico de úlcera de perna em relação às mulheres 

(p=0,001). Essa chance aumenta de acordo com a idade do indivíduo, a cada ano 

aumenta em 1,074 (95%IC 1,059; 1,090) essa chance, p < 0,001. 

Pacientes brancos e pardos apresentaram menores chances de ter úlcera de perna em 

relação aos pretos (brancos OR= 0,199, 95%IC 0,071; 0,472, p<0,001; pardos OR= 

0,588, 95%IC 0,414; 0,835, p=0,002). 

Morar no Rio de Janeiro é fator protetor em relação a BH para histórico de úlcera de perna 

(OR=0,409, 95%IC 0,256; 0,646, p < 0,001). 

Estar em transfusão crônica, bem como bilirrubina indireta acima do percentil 75 e 

hemoglobina abaixo do percentil 25 são fatores de risco para histórico de úlcera de perna 

(transfusão crônica OR = 1,819, 95%IC 1,310; 2,532, p < 0,001; bilirrubina 

indireta OR=1,456, 95%IC 1,008; 2,093, p< 0,001; Hemoglobina OR= 2,170, 95%IC 
 

1.520- 3.110, p< 0,001) (Tabela 6). 

 
 
 

Tabela 6. Modelo logístico binário multivariado, relacionado ao diagnóstico de úlcera de perna. 

 

Características 
OR 

                                                                                               (IC 95% OR)  
P valor 

Intercept 0,024 (0,012; 0,049) <0,001 
Gênero Masculino 1,760 (1,268; 2,450) <0,001 
Idade 1,074 (1,059; 1,090) <0,001 
Cor da pele (ref Preta)   

Branca 0,199 (0,071; 0,472) <0,001 

Desconhecida (Amarela/Indígena) 0,594 (0,227; 1,366) 0,248 

Parda 0,588 (0,414; 0,835) 0,002 
Hemocentro (ref Hemominas HBH)   

Hemominas JFO 0,580 (0,314; 1,039) 0,073 
Hemominas MOC 0,921 (0,495; 1,670) 0,789 
Hemope 1,035 (0,674; 1,590) 0,874 
Hemorio 0,409 (0,256; 0,646) <0,001 

Transfusão Crônica 1,819 (1,310; 2,532) <0,001 
Hidroxiureia 1,035 (0,744; 1,445) 0,835 
Hemoglobina <25%    2,170 (1,520- 3,110) <0,001 

Bilirrubina Indireta > P75% 1,456 (1,008; 2,093) <0,001 
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Por fim, entraram na análise genética 1028 pacientes da nossa coorte, os quais possuem 

genótipo, fenótipo e as covariantes, ou seja, tiveram o material genético   sequenciado, 

responderam à pergunta sobre úlcera de perna e possuem os dados de todas as 

covariantes (gênero, idade, cor da pele, hemocentro, transfusão crônica, HU e Bilirrubina 

indireta). 

Na análise genética buscamos na literatura diversos SNPs relacionados com a úlcera 

de perna em pacientes com anemia falciforme, e entre eles tínhamos cinco sequenciados 

no nosso banco de dados: rs11800462, rs12568784, rs4857302, rs11454536 e rs603085, 

conforme demonstrado na tabela 7. 

E então comparamos esses cinco SNPs nos pacientes com úlcera de perna e sem úlcera 

de perna e apenas o SNP rs11800462 teve significância estatística (p < 0,05) com 

uma OR = 1,699 o que significa que o risco de ulcera de perna em pacientes com esse 

SNP é aumentado em 1,699 em relação aos pacientes que não tem esse SNP. 

 
 

Tabela 7. SNPs relacionados com a úlcera de perna em pacientes com anemia falciforme 
 
 

Cromossomo SNP OR (IC 95% OR) P 

1 rs11800462 1,699 (1,229; 2,349) 0,0013 

1 rs12568784 1,202 (0,9212; 1,568) 0,1753 

3 rs4857302 1,144 (0,8972; 1,459) 0,2778 

7 rs11454536 1,173 (0,8327; 1,653) 0,3611 

9 rs603085 0,9533 (0,679; 1,338) 0,7825 
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8 DISCUSSÃO 

 
 

A prevalência encontrada no nosso estudo é maior quando comparada aos Estados 

Unidos, Arábia Saudita, Índia e Nigéria, por exemplo, e menor quando comparada à 

Jamaica (figura 10). 

Alguns estudos realizados no Brasil encontraram prevalências maiores que o nosso, no 

entanto esses estudos realizaram as suas medições em uma região especifica, São Paulo 

(50) e Rio de Janeiro (82). Nosso estudo, coletou dados em quatro Hemocentros públicos 

brasileiros, nos estados Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo. Esses 

dados passaram por diversas análises e revisões. Coletar dados de     diversas regiões do 

Brasil tornou o estudo mais representativo da população brasileira, e permitiu  a validação 

de questões já apontadas na literatura como marcadores de hemólise aumentados nesse 

grupo com histórico de úlcera de perna e prevalência maior em indivíduos do sexo 

masculino. 

Autores sugerem que a incidência de úlcera de perna aumenta com a idade (97), 

alguns estudos encontraram prevalências de úlcera de perna mais altas em indivíduos 

acima de 20 anos de idade, outros acima de 10 anos, sendo muito raras em crianças 

menores que 10 anos (19, 83, 98). Serjeant et al. (22) em 2005, sugerem que essa 

raridade relativa de úlceras de perna antes dos 10 anos pode ser devido a necessidade 

de repetidas vaso-oclusões antes que o fluxo sanguíneo da pele seja suficientemente 

comprometido para que ocorra infarto da pele, considerando a vaso-oclusão como um 

dos fatores que ajudam a desencadear as úlceras de perna. 

Nas nossas análises vimos uma chance aumentada do desfecho de acordo com o 

aumento da idade do indivíduo, o que faz sentido, considerando que estamos avaliando 

histórico de úlcera de perna, quanto mais velho, maior será a chance de o indivíduo já ter 

desenvolvido úlcera de perna em algum momento da vida. 

Como nas nossas análises, outros autores também verificaram uma ocorrência de    úlcera 
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de perna maior em homens do que em mulheres (18, 19, 98), no entanto não sabemos o 

motivo desses achados. Koshy et al. (19) em 1989, não encontraram diferenças 

laboratoriais ou demográficas entre homens e mulheres, que pudessem  justificar porque 

os indivíduos do sexo masculino sofrem mais com úlcera de perna do que as 

mulheres.Uma hipótese é que o sexo masculino é mais propenso a ter lesões nos 

membros inferiores, devido aos tipos de trabalho e atividades. Além disso, uma outra 

hipótese é se cuidar menos que indivíduos do sexo feminino em relação a saúde. 

A transfusão crônica é um dos tratamentos para úlcera de perna (22, 99). Nas nossas 

análises, encontramos um aumento das chances de histórico de úlcera em pacientes que 

estavam em transfusão crônica. No entanto, essa coorte não nos permite saber o que 

veio primeiro, a UP ou a transfusão crônica. Portanto esses achados podem ser devido 

aos pacientes terem iniciado o regime de transfusão por causa da UP crônica, ou 

mesmo por outros motivos, como AVC, que é a causa mais comum para o início de regime 

de transfusão crônica em crianças e adultos segundo estudo de Kelly, S. et al. 

(32) em 2020. A úlcera de perna foi a quarta indicação mais frequente de transfusão 

crônica nessa coorte (32). 

Parâmetros laboratoriais também são importantes preditores de úlcera de perna, pois 

muitos são marcadores de hemólise e/ou inflamação, fatores estes que ajudam a 

caracterizar indivíduos com úlcera de perna (18, 78). Geralmente os níveis de 

hemoglobina são mais baixos nos pacientes com doença falciforme (100). Níveis altos de 

Hb e HbF, por exemplo, estão associados a baixa taxa de complicações, no geral (19). 

No estudo de Koshy et al. (19) em 1989, os níveis de Hb e HbF foram inversamente 

correlacionados com a incidência de úlceras de perna, ou seja, níveis mais altos foram 

considerados fatores protetores. No entanto, nas nossas análises levamos em 

consideração para a maioria dos parâmetros laboratoriais valores acima do percentil 

75, já que em análises anteriores havíamos encontrado diferenças muito limítrofes 

considerando a unidade de cada um desses parâmetros. O aumento em uma unidade 
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desses parâmetros não representa muito, pois uma variação pequena na quantidade 

por unidade pode não fazer diferença na clínica do paciente, mas valores maiores já 

fazem mais sentido. Para hemoglobina consideramos valores abaixo do percentil 25. 

Além disso, verificamos também a média e a mediana dessas variáveis laboratoriais. Nas 

nossas análises bivariadas, apenas hemoglobina foi estatisticamente significante, porém 

na análise multivariada, além da hemoglobina com percentil abaixo de 25, a bilirrubina 

indireta com percentil acima de 75 apresentou significância estatística. O achado de 

valores baixos de Hb e altos de bilirrubina indireta chama atenção para o mecanismo de 

hemólise ser um fator importante na fisiopatologia das úlceras de perna na população de 

pacientes com DF. 

Algumas pesquisas categorizaram a fisiopatologia da DF em dois subfenótipos: um 

fenótipo hiper-hemolítico caracterizado por baixa hemoglobina e altos marcadores de 

hemólise que está associado a resultados como úlceras de perna, priapismo, hipertensão 

pulmonar e acidente vascular cerebral, e um fenótipo de alta viscosidade, associado a 

dor vaso-oclusiva, síndrome torácica aguda e osteonecrose (18, 78, 101). Nem todos os 

estudos encontraram os mesmos resultados clínicos associados à hemólise elevada. No 

entanto, nossos resultados mostram que a bilirrubina indireta elevada e a hemoglobina 

baixa são um preditor independente associado a úlceras de perna, apoiando o modelo de 

um fenótipo de hemólise alto potencialmente associado à fisiopatologia da úlcera de 

perna. 

O aumento da bilirrubina indireta indica que mais hemácias estão sendo hemolisadas e 

este aumento é frequente na própria doença falciforme (18, 100). No estudo de Olatunya 

et al. (100) em 2018, os níveis de bilirrubina total foram mais altos em pacientes com DF 

em comparação com pacientes sem a doença e entre os pacientes com a DF, esses 

níveis foram ainda maiores naqueles com úlcera de perna quando comparados ao sem 

UP. A associação entre úlcera de perna e a gravidade da hemólise é sugerida também 

por sua incidência reduzida em portadores de talassemias, indivíduos esses, geralmente 
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com maiores concentração de hemoglobina e HbF (18, 100). 

No estudo de Dubert et al. (24) em 2017, os pacientes com genótipo que geralmente 

indicam maior gravidade da doença, SS e Sb0-talassemia, tiveram níveis mais altos de 

marcadores de hemólise, entre eles a bilirrubina, e níveis mais baixos de Hb e HbF, e 

esse mesmo grupo de pacientes apresentaram algumas complicações com mais 

frequências, entre elas, a úlcera de perna. 

O DHL também é um marcador de hemólise, o qual anteriormente havíamos avaliado, 

porém devido a quantidade de “missings” resolvemos não manter essa variável na 

análise. 

As úlceras crônicas são complicações dolorosas e muito incapacitantes, a dor pode ser 

realmente severa, torturante, aguda e ardente (18, 22, 65, 66). Nos nossos achados, os 

pacientes com histórico de úlcera de perna deixaram de fazer suas atividades por uma 

média de três dias ao mês por causa de dor. Também correlacionamos diversos eventos 

clínicos com a presença de histórico de úlcera de perna, como sequestro hepático, 

síndrome torácica aguda, hipertensão pulmonar, priaprismo, necrose avascular, acidente 

vascular encefálico, e a hospitalização por dor, mas nenhuma associação entre estas 

complicações e a UP foi encontrada foi estatisticamente significativo. 

No estudo de Koshy et al. (19) em 1989, com os pacientes da coorte de CSSCD – Estudo 

cooperativo da doença falciforme foi avaliado a correlação entre diversos eventos clínicos 

com os pacientes com ulcera de perna, mas, em linha como nosso, nenhum foi 

estatisticamente significativo. Por outro lado, o estudo de Minniti et al. (18) em 2010, 

demonstra uma correlação entre pacientes com doença falciforme e úlcera de perna e 

risco maior de desenvolver complicações como hipertensão pulmonar. 

A ocorrência de úlcera de perna, nas nossas análises, se mostrou maior em pretos em 

relação a brancos e pardos. No entanto são necessários mais estudos para determinar 

os mecanismos que poderiam explicar essa disparidade. Louis et al. (102) em 2009 

num estudo sobre cirurgia de revascularização e a relação entre raça e gênero com 
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falha do enxerto venoso e perda de membros, verificaram que pacientes pretos 

apresentaram redução da permeabilidade secundária (permeabilidade depois de uma 

intervenção em um enxerto trombosado) em um ano. Os autores concluem que a cor 

da pele preta e o sexo feminino constituem um grupo de risco aumentado para perda 

de permeabilidade do enxerto e consequentemente apresentam maior chance de 

amputação de membro. Adicionalmente, os autores consideram que nesse estudo as 

mulheres pretas eram mais propensas a ter veias de menor diâmetro (3mm – 10,2% - p 

= 0,0001) (102) e questionam se essa perda de permeabilidade teria alguma relação com 

uma piora na vascularização e consequentemente um aumento da úlcera de perna em 

pacientes falciformes. 

Além disso, fatores genéticos podem estar relacionados, como a frequência de mutações 

ou polimorfismos de genes amplamente relacionados a lesão vascular ou cicatrização de 

feridas, por exemplo, o fator de transformação do crescimento beta 1 (TGF- β1) apresenta 

concentração significativamente maior em pretos em comparação com os participantes 

brancos (21). A proteína TGFβ-1 proveniente do gene TGFβ1, dispara sinais químicos 

que regulam várias atividades celulares, incluindo o crescimento e a divisão (proliferação) 

das células, diferenciação, motilidade e apoptose. Também está envolvida, entre outras 

funções, na formação de vasos sanguíneos, cicatrização de feridas, processos 

inflamatórios no sistema imunológico e prevenção do crescimento de tumores (103). Essa 

citocina multifuncional tem propriedades fibrogênicas, no entanto, também estimula a 

produção de endotelina, peptídeos que promovem constrição dos vasos sanguíneos (21). 

Estudos adicionais para avaliar a associação deste marcador com a UP em nossa 

população podem colaborar para melhor entendimento da fisiopatologia das úlceras de 

perna. 

Em alguns estudos sobre transplantes renais, verificaram que em receptores de 

transplante renal a perda do enxerto em afro-americanos é maior que em seus colegas 

caucasianos e de outras raças, diferenças essas, que podem ter influência de fatores 
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socioeconômicos (renda, nível educacional) e acesso a cuidados de saúde, por exemplo, 

a capacidade de pagar por medicamentos e aderir adequadamente ao tratamento pós-

transplante. A ligação entre o status socioeconômico e a falha do alo- enxerto pode estar 

relacionada à incapacidade de aderir a esquemas médicos complexos e caros por 

períodos prolongados (104-106). O descumprimento em relação a medicamentos e 

visitas ao consultório foi considerado um importante preditor de perda do enxerto em 

receptores de transplante renal e ocorreu com mais frequência em afro-americanos. Após 

a correção do status socioeconômico, as diferenças raciais desapareceram (107). 

Uma revisão escrita por Khendi White Solaru (108) em 2019, reporta que pacientes afro-

americanos tem maior risco para a doença arterial periférica (DAP), que é uma doença 

obstrutiva crônica da vasculatura periférica, dessemelhante à doença cardíaca coronária, 

em relação aos pacientes brancos não-hispânicos. Um dos fatores apresentados como 

fator de risco também foi pior condição socioeconômica (108). No entanto, nosso estudo 

não houve significância estatística para renda e nível educacional, por exemplo. 

Um resultado inesperado foi que fazer acompanhamento no Rio de Janeiro é fator 

protetor em relação a BH para histórico de úlcera de perna. Diferente de Belo Horizonte, 

no Rio de Janeiro o tratamento é todo centralizado no Hemorio, a adesão ao tratamento 

pode ser maior devido a isso. Por outro lado, um estudo avaliando qualidade de vida entre 

adolescentes e crianças nesta mesma coorte mostrou que os pacientes tratados no Rio 

de Janeiro apresentaram menor qualidade de vida em comparação com aqueles dos 

demais centros estudados (109). Características genéticas, sociais e relacionadas aos 

cuidados de saúde oferecidos a estes pacientes precisam ser melhor estudadas para 

compreendermos melhor este achado. 

Em relação às análises genéticas, nos últimos 12 meses, junto com pesquisadores da 

UFMG, buscamos no genoma completo dos nossos pacientes, SNPs que poderiam 

estar associados à úlcera de perna. No entanto o GWAS, que é uma análise do genoma 

completo, é um tipo de análise que para gerar dados mais precisos, precisaria de um N 
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muito maior, devido a quantidade de testes estatísticos que são realizados. No nosso 

estudo, preferimos trabalhar com genes candidatos e procuramos no genótipo dos 

nossos pacientes, a partir do conjunto total de SNPs sequenciados e imputados, SNPs 

associados em estudos anteriores a alteração do risco de úlcera de pernas em pacientes 

com anemia falciforme. Esta abordagem foi mais interessante para trabalhar com o 

número de 252 pacientes, pois permitiu um maior poder estatístico do que o GWAs, 

considerando a quantidade de casos. E por fim, conseguimos encontrar alguns SNPs que 

poderiam sugerir uma associação (110-112). 

Na nossa análise, utilizando genes candidatos, encontramos o SNP rs11800462 presente 

no cromossomo 1, cujo gene TNFRSF25 tem função de apoptose e homeostase 

linfocitária (64, 113). 

O gene TNFRSF25 também é conhecido por DR3; TR3; DDR3; LARD; APO-3; TRAMP; 

WSL-1; GEF720; WSL-LR; PLEKHG5; TNFRSF12. A proteína codificada por esse gene 

faz parte da superfamília do receptor de TNF. Esse receptor é expresso 

preferencialmente nos tecidos enriquecidos em linfócitos e pode desempenhar um papel 

na regulação da homeostase linfocitária. Além disso, esse receptor estimula a atividade 

de NF-kB (fator de transcrição com vasta gama de ações) e regula a apoptose celular 

(114-116). 

O Death receptor 3 (DR3) é um receptor que contém o domínio da morte e a sua 

expressão é regulada principalmente nas células ativadas do sistema imunológico, 

células T, B, macrófago e células dendríticas. Na presença de estimulação de receptor 

de células T, o DR3 estimula a proliferação de células T e suas funções efetoras (115, 

117). A interação TL1A / DR3 está associada à patogênese de várias doenças 

autoimunes e inflamatórias, incluindo artrite reumatóide, psoríase, asma alérgica e 

doença inflamatória intestinal (DII). TL1A estimula células T CD4+ através de DR3, porem 

a função fisiológica dessa interação na resposta imune é desconhecida. Mostrou-se 

também essencial nas células T para imunopatologia, acúmulo local de células T e 
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produção de citocinas na Encefalomielite Experimental e inflamação alérgica do pulmão, 

modelos de doenças que dependem de subconjuntos de células T efetoras distintas, 

podendo ser, portanto, um interessante alvo terapêutico para doenças autoimunes e 

alérgicas mediadas por células T. Crianças com doença inflamatória do intestino, ainda 

sem tratamento, apresentaram percentual elevado de PBMCs – células mononucleares 

de sangue periférico CD4, CD8, CD11 e CD20 que expressam o DR3 em relação à 

voluntários saudáveis (117, 118). Osawa K. et al. (115) em 2004, revelaram uma 

duplicação desse gene DR3, que mostrou-se mais frequentes em pacientes com artrite 

reumatoide (115). Além disso, o estudo de Park et al. (119) em 2011, mostrou que a 

IL-32 aumentou o efeito citotóxico das células NK-92 em células cancerígenas através 

da ativação de DR3 e caspase 3 (as caspases desempenham um papel central na 

fase de execução da apoptose celular) (119). Quando a ativação da caspase é 

bloqueada, a ativação do DR3 pode desencadear uma modalidade de morte celular 

que envolve Receptor-interacting serine/ threonine- protein 1 e 3 - RIP1 e RIP3, 

induzido por TL1A, tendo como a molécula efetora a pseudoquinase MLKL, além  da 

participação de outras moléculas, levando a morte celular necrótica. O que torna o 

DR3 um novo receptor de morte indutor de necrose. Algumas formas de morte celular 

necrótica, como a necroptose, são conduzidas por vias moleculares distintas e 

contribuem para diversos processos fisiopatológicos, como lesão isquêmica, infecções, 

inflamação crônica e câncer (120). O envolvimento do DR3 na morte celular e indução 

de necrose, contribuindo para inflamação crônica, lesão isquêmica e infecções podem 

indicar alguma relação com o desfecho úlcera de perna. Por fim, nos últimos anos houve 

uma melhora na qualidade da assistência ao paciente com DF, por exemplo, através do 

diagnóstico precoce por meio da criação do Programa Nacional de Triagem Neonatal 

(PNTN), incluindo a triagem para hemoglobinopatias em 2001, e a criação no âmbito do 

SUS, das diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com doença 

falciforme e outras hemoglobinopatias (40). Na  década de 40, a hemoterapia começou 
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a tornar-se uma especialidade médica, foi  inaugurado o primeiro banco de sangue, no 

Rio de Janeiro e depois em outros estados  como Pernambuco, São Paulo, Distrito 

Federal. Na década de 50 foi fundada a Sociedade Brasileira de Hematologia e 

Hemoterapia (SBHH) e foi promulgada a lei que dispõe sobre a Doação Voluntária de 

Sangue. Na década de 80, o surgimento da AIDS e a sua transmissão em bancos de 

sangue, impulsionou várias mudanças nesses bancos de sangue. Estudo recente em 

pacientes desta coorte demonstrou que a transfusão de concentrados de hemácias é 

segura e não representa um risco atualmente para transmissão de doenças em nosso 

meio (121). E por fim, vários fatores foram levando a evolução da hemoterapia, como o 

crescente desenvolvimento da genética molecular, novas terapias celulares, 

equipamentos mais modernos e automatizados (122). A evolução da hemoterapia 

impactou a qualidade de vida dos pacientes com DF, considerando, por exemplo, a 

importância do regime de transfusão crônica, como tratamento e prevenção de 

complicações clínicas nesses pacientes (32). 
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9 LIMITAÇÕES 

 
 

A coorte não foi desenhada especificamente para estudar a úlcera de perna, é uma coorte 

geral de DF. Por essa razão, não é possível identificar algumas informações que seriam 

necessárias no estudo de úlcera de perna, como por exemplo, a incidência da úlcera de 

perna, e obter os exames laboratoriais antes, durante e depois do aparecimento desta. 

Essa limitação não nos permite dizer se os valores estão aumentados devido ao histórico 

de úlcera de perna, por exemplo, ou a outros fatores clínicos não medidos. Para tentar 

padronizar os resultados laboratoriais, utilizamos o percentil>75% na inscrição, na 

primeira e segunda visitas. Em relação à análise genética, o número de pacientes é um 

fator limitante, considerando que para o GWAS seria interessante ter um N muito maior, 

já que tem menor poder estatístico devido ao número de testes independentes realizados. 

Esse foi um dos motivos de primeiramente fazermos uma análise com genes candidatos. 
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10 IMPRESSÕES PESSOAIS 

 
 
 

Esse estudo nos ajudou a entender melhor os fatores associados à presença de um 

histórico de úlcera de perna nos pacientes falciformes. Acredito que avançamos no que 

diz respeito ao conhecimento dessa complicação numa população tão diversa como a 

população brasileira. No entanto, um novo estudo desenhado com mais foco para a úlcera 

de perna, acompanhando os pacientes antes do aparecimento destas, durante e depois 

da cicatrização, realizando medições nesses três momentos, pode ajudar, por exemplo, 

na construção de um algorítimo que possa indicar padrões com maior possibilidade de 

desenvolver essa complicação. A construção de um aplicativo para celular com a 

finalidade de avaliar os riscos de se desenvolver UP em pacientes com DF, também é 

uma proposta viável e que pode ser interessante para aprimorar os cuidados na saúde 

destes pacientes tão vulneráveis. Além disso, estudos pontuando esses padrões podem 

ser úteis na busca por melhorias no tratamento e nas medidas de prevenção, por 

exemplo. Apesar de ter considerado a análise de genes candidatos para esse estudo, tive 

a oportunidade de trabalhar com GWAS, que só não se fez tão interessante nesse estudo 

devido ao N ser pequeno para esse fim. No entanto, pode ser interessante futuramente 

a realização desse estudo em conjunto com outros grupos de estudo, por exemplo, o que 

pode nos revelar marcadores genéticos dentro desse grupo de pacientes com essa 

complicação. 
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11 CONCLUSÕES 

 
 
 

Os pacientes analisados apresentaram uma prevalência baixa de UP o que retrata a 

melhora dos cuidados de saúde em pacientes com DF no Brasil. A própria criação dos 

hemocentros no final da década de 80 com o objetivo de atender essa população 

negligenciada, certamente colaborou para a melhora assistencial. 

As características clinicas encontrada permitem que possamos colocar o foco nos 

pacientes com estas características para iniciar o tratamento precoce da UP e evitar suas 

complicações a longo prazo. 

A bilirrubina aumentada nesta população corrobora a hipótese de que a hemólise tem 

uma correlação na fisiopatologia da UP. 

Por fim, concluímos que provavelmente há fatores genéticos ligados ao desenvolvimento 

da UP. No nosso estudo o SNP rs11800462 presente no cromossomo 1, cujo gene 

TNFRSF25 tem função de apoptose e homeostase linfocitária foi associado com a 

prevalência de UP. Um maior número de amostras assim como o melhor entendimento 

destes SNPs pode colaborar para a identificação de pacientes susceptíveis e tratamentos 

futuros. 
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APÊNDICES 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Titulo do projeto: Estudo longitudinal multicêntrico da Doença Falciforme no Brasil – 

REDS III 

Sub-projeto: Estabelecimento da coorte de Doença Falciforme, criação de banco de 

amostras biológicas e determinantes genéticos da aloimunização. 

 
Você está sendo convidado a participar desse primeiro subprojeto, onde vamos coletar 

informações e sangue de pessoas que tenham a mesma doença que você. Esta fase vai coletar 

as informações mais importantes do estudo para entender porque o sangue transfundido causa 

ou não reação em você. 

Os pesquisadores irão explicar como esta pesquisa será desenvolvida e caso você aceite, 

como será sua participação. 

 
Por quê esta pesquisa esta sendo realizada? 

A pesquisa intitulada “Estudo longitudinal multicêntrico da Doença Falciforme no Brasil – REDS 

III” é parte de um projeto multicêntrico internacional intitulado 

"RecipientEpidemilogyandDonorEvaluationStudy-III" sob a coordenação das Dras. Ester Sabino, 

pesquisadora da Universidade de São Paulo e Anna Bárbara F. Carneiro Proietti, da Fundação 

Hemominas. Esta pesquisa está sendo conduzida na Fundação Hemominas (Minas Gerais), 

Fundação Hemope (Pernambuco), Hemorio (Rio de Janeiro) e ICr-ITACI - Instituto da Criança - 

Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (São Paulo). 

Este estudo está sendo realizado em colaboração com o Blood Systems ResearchInstitute em 

São Francisco nos Estados Unidos e com financiamento do Instituto Nacional do Coração, 

Pulmão e Sangue dos Estados Unidos. As regras para coletar essa informação são estabelecidas 

pela legislação brasileira e a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas 

complementares, bem como a regulamentação nos EUA 42 USC 28. 

Os pacientes com doença falciforme, atendidos regularmente nos Hemocentros, estão sendo 

convidados a participar desta pesquisa. Os objetivos deste estudo são: (1)desenvolver um 

programa de computador (também chamado de base de dados eletrônica) único que inclua as 

informações de saúde, os resultados de exames de laboratório e as informações sobre as 

transfusões que cada paciente com doença falciforme recebeu(2) criar um Biorrepositório para 

guardar amostras biológicas para futuras pesquisas sobre a doença falciforme. 
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Nós iremos utilizar essa base de dados para entender como as complicações freqüentes da 

doença falciforme ocorrem na população falciforme brasileira. Serão estudadas também como as 

transfusões de sangue são utilizadas para o tratamento da doença falciforme. As amostras de 

sangue serão armazenadas para futuros estudos conforme explicado abaixo. 

As informações genéticas servem para entender porque algumas pessoas ao receber sangue 

respondem mal e destroem os glóbulos vermelhos (fazem parte do sangue) do doador, quando 

isso acontece à transfusão de sangue não é efetiva. Nós queremos entender se existe algo 

genético relacionado a esta resposta. 

 
Quantas pessoas farão parte da pesquisa? 

Aproximadamente 3000 pessoas com doença falciforme, no Brasil, serão convidadas a participar 

desta pesquisa. 

 
 

O que vai acontecer se eu concordar em participar do estudo e doar meu material 

biológico? 

 Você será entrevistado por um pesquisador e um médico, que farão perguntas básicas sobre 

seu histórico da doença falciforme e as transfusões já recebidas. Também haverá perguntas 

sobre algumas questões pessoais como o uso de tabaco, álcool e drogas. Essas perguntas 

são importantes para a entender a dor   e outros aspectos clínicos da doença falciforme. Você 

pode optar por não responder a nenhuma das perguntas. 

 As informações existentes no seu histórico médico serão consultadas e, juntamente com as 

entrevistas, serão registradas de forma eletrônica para a criação de um banco de dados 

nacional para portadores de doença falciforme. 

 A cada ano durante o estudo (total de 3 vezes) você será entrevistado por um pesquisador e 

um médico para registrar novos eventos que tenham ocorrido desde a última entrevista. 

 Será retirado da sua veia uma quantidade de sangue comparável a uma colher de sopa não 

cheia (12 ml) para serem armazenados em um local chamado "Biorrepositório de amostras 

biológicas, para possíveis pesquisas futuras. 

 As informações genéticase clínicas coletadas neste estudo poderão ser compartilhadas com 

outras instituições, incluindo as banco de dados públicos de pesquisa em saúde dos governos 

americano e brasileiro, sempre de forma anônima (sem conter nome, endereço, nada que o 

identifique). 

 Você terá acesso a todos os seus resultados dos exames laboratoriais de rotina realizados 

no hemocentro. Os resultados gerais específicos da pesquisa na população falciforme 

brasileira serão divulgados através de artigos científicos. 
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 Suas amostras ficarão armazenadas no Biorrepositório durante a realização dessa pesquisa 

e poderão permanecer armazenadas por até 10 anos, ou mais, caso o Biorrepositório seja 

renovado pelo Comitê de Ética. 

 Se, no futuro, você decidir que não quer que suas amostras ou informações sejam usadas 

em pesquisas futuras, você poderá notificar ao médico, preenchendo um formulário específico 

para isso, e destruiremos qualquer amostra ou informação que não seja mais necessária para 

o seu tratamento. No entanto, se qualquer pesquisa já tenha sido feita usando suas amostras, 

os dados serão mantidos e analisados como parte destes estudos. 

 A cada nova pesquisa a ser realizada com o seu sangue, você será chamado para receber 

informações e será convidado a assinar um novo TCLE. Você poderá aceitar ou não participar 

de cada nova pesquisa. 

 
Quais os riscos envolvidos na doação de amostras biológicas para pesquisa? 

 
 

Riscos na coleta de sangue. 

 A coleta de sangue pode causar uma dor leve quando a agulha é introduzida na veia, mas 

normalmente, não a longo prazo. 

 Após o sangue ser coletado pode haver um pequeno hematoma onde a agulha foi inserida, 

que pode durar algumas horas ou dias. 

 Em ocasiões muito raras pode haver pequeno ferimento ou infecção onde a agulha foi 

inserida. 

 
Riscos de confidencialidade: 

 Qualquer informação genética ou médica a serem compartilhados por pesquisadores 

brasileiros e americanos serão identificadas por códigos, sem qualquer informação pessoal 

que possa identificá-lo como nome, endereço e telefone. 

 Suas informações pessoais e genéticas são confidenciais e garantimos que seu nome não 

será usado em nenhum relatório publicado de pesquisa onde as amostras tenham sido usadas. 

Porém, assim como em qualquer meio de armazenamento de dados, existe uma pequena 

possibilidade de quebra de segurança. No entanto tomaremos todas as medidas para manter 

seus dados em sigilo e garantir a sua privacidade. Para garantir sua confidencialidade, 

nenhuma amostra será identificada com seu nome, mas por códigos. Apenas a pesquisadora 

responsável e funcionários designados por ela poderão associar os códigos que identificarão 

as amostras ao nome de cada participante da pesquisa. 

 Informações genéticas que resultem deste estudo não têm importância médica para 

tratamentos atuais que estão sendo utilizados, portanto não serão inseridas no seu histórico 

médico. 
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Quais os benefícios em doar amostras biológicas para pesquisa? 

Você não terá benefícios diretos por permitir que seus dados e suas amostras sejam 

armazenados neste e em outros estudos. No entanto, futuramente, a pesquisa poderá ter um 

impacto na terapia transfusional para a população de anemia falciforme no Brasil através do 

desenvolvimento de novas drogas, exames, tratamentos ou produtos, inclusive de valor 

comercial. 

 
Quais as questões financeiras eu devo considerar antes da doação? 

Sua participação é voluntária, isto é, sua amostra biológica será uma doação para a pesquisa e 

você não terá nenhum benefício com exceção do custo do transporte e das refeições que serão 

fornecidos para você nas visitas de acompanhamento no estudo. 

 
Que alternativas eu tenho? 

Se você escolher não doar sua amostra de sangue para este Biorrepositório, nenhum sangue 

será recolhido para fins de pesquisas e suas informações não serão inseridas no banco de dados 

nacional de doença falciforme. 

 
Se eu resolver participar desse estudo, quais são os meus direitos? 

 Você pode escolher participar ou não desse estudo. Independente da sua decisão, não haverá 

penalidade e você não perderá nenhum dos seus tratamentos regulares. Sair do estudo 

também não afetará seu tratamento médico. 

 Apesar do seu nome não estar junto à amostra, haverá outros dados sobre você, como 

detalhes clínicos. Dessa forma, as descobertas desse estudo podem algum dia, vir a ajudar 

outras pessoas que tenham as mesmas características que você. No entanto, também é 

possível, através desse tipo de estudo, que traços genéticos possam vir a ser associado ao 

seu grupo. Em alguns casos, isso poderia associar uma imagem negativa às pessoas com 

as mesmas características que você. 

 Seu sangue ficará guardado no Brasil, no Biorrepositório no Instituto de Medicina 

Tropical/USP. Uma parte do seu sangue será enviada ao BloodSystems ResearchInstitute em 

São Francisco nos Estados Unidos para realização dos testes genéticos. Os pesquisadores 

americanos cumprirão as normas brasileiras. Após a realização desses testes, o restante do 

seu sangue enviado aos Estados Unidos será descartado, portanto seu sangue não ficará 

guardado nos Estados Unidos- apenas no Brasil. 

 A cada nova pesquisa a ser realizada com o seu sangue, você será chamado para receber 

informações e será convidado a assinar um novo Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Você poderá aceitar ou não participar de cada nova pesquisa. 
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Quem pode responder minhas dúvidas sobre o estudo? 

 Você pode conversar com o pesquisador sobre qualquer dúvida que tiver sobre esse estudo. 

Para isso, entre em contato com o pesquisador [nome(s)], endereço, 

telefone , email.          . No horário  . 

 
 Você pode também tirar suas dúvidas com outros profissionais do hemocentro que não são 

os   pesquisadores.   Para   isso,   ligue   para [nome(s)] no telefone 

  . 

 
 

 Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) revisam os protocolos de pesquisa elaborados 

pelos pesquisadores, e verificam se esses protocolos respeitam os participantes das 

pesquisas. Esses Comitês aprovam apenas os protocolos que estão de acordo com as 

resoluções sobre ética em pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. O Comitê de Ética em 

PesquisaXXX aprovou esse estudo. Se você tiver qualquer dúvida sobre aspectos éticos dessa 

pesquisa, pode entrar em contato pelo telefone XXX, endereço XXX, horário de funcionamento 

XXX. E mail: XXXX. 

 
 
 

Consentimento: 

Estou de acordo em responder livremente às questões durante as entrevistas, mesmo aquelas 

que considero confidenciais, e concordo que seja feita a coleta dos meus dados arquivados em 

prontuários do hemocentro. Autorizo a divulgação dos dados necessários à pesquisa, sem minha 

identificação. 

 

 
Autorizo também a guarda dos dados clínicos e do material biológico aqui coletado, pela 

instituição responsável e estou ciente que meu sangue poderá ser enviado para outras 

instituições, inclusive do exterior, desde que para futuras pesquisas aprovadas pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da instituição depositária, e, quando for o caso, pela Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 
Declaro que li e entendi todas as informações e concordo com minha participação. Estou 

ciente de que tenho liberdade para retirar o meu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, sem prejuízo algum do meu acompanhamento no hemocentro. 
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Nome do participante da pesquisa: 

 
 

 
Assinatura:   

 
 

  /  /      

Data    Pesquisador 
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TCLE GWAS – PACIENTES MAIORES DE 18 ANOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – GWAS 

 

Maiores de 18 anos 

 

Titulo do projeto: Estudo longitudinal multicêntrico da Doença Falciforme no Brasil – 

REDS III Obrigado por concordar em fazer parte deste projeto de pesquisa, que 

tem como objetivoestudar a Doença Falciforme no Brasil. Você é uma das 2.809 

pessoas com doença falciforme noBrasil que aceitaram participar deste projeto e somos 

muito gratos pela sua contribuição. 

Quando você concordou em fazer parte do estudo, você nos deu permissão para coletar 

informações sobre sua doença falciforme a partir do seu prontuário médico, e também 

para analisar o material genético no seu sangue. Nós explicamos que essas informações 

genéticas seriam analisadas para ajudar a entender melhor por que algumas pessoas 

desenvolvem anticorpos, devido à transfusão de sangue, e outras não. Agora, nós 

estamos pedindo sua permissão para analisar o material genético do seu sangue para 

ajudar compreender por que algumas complicações da doença falciforme ocorrem ou 

não. Por exemplo, nós podemos tentar entender por que algumas pessoas com doença 

falciforme têm um acidente vascular cerebral, comparando a informação genética de 

pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral com as informações de outras 

pessoas que não tiveram um acidente vascular cerebral. É possível também que as 

informações genéticas do seu sangue sejam comparadas com as de pessoas sem 

doença falciforme, para ajudar a compreender outras doenças. 

Nós não vamos coletar mais sangue para essa pesquisa. Nós podemos utilizar o sangue 

que você já concordou em doar para este estudo, em sua primeira e útlima visitas. 

Esperamos que, através da comparação dessas informações genéticas entre as 

pessoas que têm ou não complicações específicas da doença falciforme, a gente possa 

aprender a identificar as pessoas que estão mais propensas a ter uma complicação. 

Essa compreensão pode ajudar os médicos a decidirem quais tratamentos são mais 

indicados para pacientes específicos no futuro. No entanto, os dados desta pesquisa 

poderão ter impacto no desenvolvimento de novos medicamentos, testes, tratamentos 

ou produtos. Em alguns casos, estes podem ter potencial valor comercial, mas você não 

receberá qualquer compensação financeira. 
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Abaixo está um resumo das informações importantes, riscos e benefícios sobre esta pesquisa: 

 

 
• Você pode optar por participar desta parte adicional da pesquisa ou não. Independente 

da sua decisão, o seu tratamento regular no Hemocentro não será afetado. Além disso, 

se você optar por participar agora e depois deixar o estudo, isso não vai afetar o seu 

tratamento médico. 

 

 Este estudo é financiado pelo National Heart, Lung, and Blood Institute, parte do 

National Institutes of Health nos Estados Unidos. Pesquisadores no Brasil trabalharam 

com pesquisadores norte-americanos para o desenvolvimento deste projeto. 

Seu sangue está armazenado no laboratório localizado no Instituto de Medicina Tropical 

da Universidade de São Paulo, no Brasil. Uma pequena quantidade deste sangue será 

enviada para o Blood Systems Research Institute, um instituto de pesquisa nos Estados 

Unidos. Após a realização dos testes genéticos, o seu sangue enviado para os Estado 

Unidos será descartado. O seu sangue NÃO será armazenado nos Estados Unidos, 

apenas no Brasil. Os pesquisadores norte-americanos vão seguir todas as normas 

brasileiras e norte-americanas ao analisar as suas informações genéticas. 

 
 

• Embora seu nome não esteja na amostra de sangue, outros dados sobre você, tais 

como informações sobre a sua doença, serão associadas à sua amostra. É possível que 

esta pesquisa, um dia, possa ajudar pessoas que têm as mesmas complicações que 

você. No entanto, também é possível que após a publicação dos resultados em revistas 

cientificas algumas pessoas possam utilizar os dados de associação da informação 

genética com a doença falciforme de forma errônea para reforçar estereótipos sobre 

pessoas como você. Por exemplo, aumentando o preconceito sobre a doença. 

 

• Os pesquisadores garantem que o seu nome não será usado em nenhum relatório 

desta pesquisa. Suas informações serão armazenadas em computadores, utilizando um 

código e nãoo seu nome. Apenas os principais pesquisadores no Brasil e algumas 

pessoas de confiança deles conhecem os códigos que relacionam as informações 

genéticas e clínicas ao nome de cada pessoa neste estudo. Pesquisadores dos EUA 

nunca terão acesso ao seu nome. 
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• Uma senha será necessária para acessar todas as informações armazenadas no 

computador, coletadas para este estudo. No entanto, como com qualquer computador, 

há uma pequena possibilidade que alguém entre no sistema para ver as informações e 

compartilhe com o público, seguradoras, empregadores ou com o governo. Faremos 

tudo o que pudermos para evitar uma ruptura no sistema, incluindo a limitação de 

pessoas que têm acesso a esses dados ealterando as senhas ao longo do estudo. 

 
 

• As informações genéticas e clínicas coletadas neste estudo serão enviadas para os 

EUA e analisadas pelo centro de coordenação de dados do projeto REDS-III (RTI, Inc). 

Se você consentir, essas informações também podem ser compartilhadas com outras 

instituições, incluindo bancos de dados de saúde, mantidos por agências do governo 

nos EUA e no Brasil). O compartilhamento das suas informações pode envolver uma 

perda de privacidade, mas as suas informações pessoais serão tratadas com a maior 

confidencialidade possível. Suas informações serão identificados apenas por códigos, 

sem qualquer informação pessoal que possa identificá- lo, como seu nome, endereço ou 

número de telefone. 

 

• Esperamos que essa pesquisa nos ajude a compreender como melhor tratar as 

pessoas com doença falciforme no futuro, mas você pode não receber benefícios diretos 

neste estudo. Nestemomento, a informação genética que estamos estudando é apenas 

parte de um estudo de investigação e não irá mudar seu atendimento clínico de rotina. 

No entanto, se qualquer pesquisa identificar como essas informações podem afetar o 

tratamento de sua doença falciforme, vamos enviar os resultados para seus médicos 

especialistas, para que eles possam discutir o significado desses resultados com você. 

Além disso, os resultados estarão acessíveis a você, caso queira você poderá solicitá-

los aos pesquisadores. 

 De acordo com a constituição brasileira você tem direito a indenização proveniente 

de danosrelacionados a este projeto de pesquisa. 

 Você poderá contatar os pesquisadores responsáveis a qualquer momento nos 

contatos abaixo. 

 Caso você venha ao hemocentro apenas para assinar este consentimento você será 

ressarcido pelo gasto com o transporte seu e de seu acompanhante, se necessário. 

• Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esta pesquisa, vocês podem entrar em contato 

com o pesquisador Carolina Miranda neste número de telefone 31-3768-4693 e email 

carolina.teixeira@hemominas.mg.gov.br de segunda à sexta de 08:00 às 

mailto:carolina.teixeira@hemominas.mg.gov.br
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17:00. 
 

• O Comitê Nacional de Ética em Pesquisa da Saúde aprovou esta pesquisa. O Comitê 

de Éticasó aprova pesquisas que estão em conformidade com as resoluções do 

Conselho de Ética em pesquisa. Se você tiver dúvidas sobre os aspectos éticos dessa 

pesquisa, você pode contatar os pesquisadores, por telefone (31) 3768-4587 ou e-

mailcep@hemominas.mg.gov.br de segunda àsexta de 08:00 às 17:00. 

 

 
• Se você se decidir, no futuro, que você não quer fazer parte desta pesquisa, você 

poderá notificar o pesquisador responsável pelo estudo, por escrito, a qualquer momento 

e nós vamos destruir quaisquer amostras ou informações coletados para esta 

pesquisa. No entanto, se qualquer pesquisa já tiver sido feita ou publicada, utilizando 

sua amostra de sangue ou suas informações, os dados não poderão ser excluídos 

destas análises. 

 

O pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa garante cumprir todos os itens 

citados acima. Seguindo todas as normas e resoluções éticas Brasileiras e Norte 

Americanas. 

Este Termo de Consentimento contém duas vias. Uma via deve ficar com o participante 

da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. As duas vias devem ser 

assinadas e rubricadas por ambos. 

 

 
Consentimento: 

Declaro que li e entendi todas as informações e concordo com minha participação. Estou 

ciente de que tenho liberdade para retirar o meu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, sem prejuízo algum do meu acompanhamento no hemocentro. Se a análise 

for concluída ou os resultados forem publicados, eu não serei poderei ter os meus 

resultados removidos da pesquisa. Eu entendo que, ao assinar este consentimento, eu 

dou a minha permissão para analisar a informação genética no meu sangue e associar 

as minhas informações genéticas com outros dados sobre mim e minha doença 

falciforme. 

 

 
Nome do participante da pesquisa:   

Assinatura:    

mailto:e-mailcep@hemominas.mg.gov.br
mailto:e-mailcep@hemominas.mg.gov.br
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  / /     

Data Pesquisador 
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QUESTIONÁRIO SCD ENTREVISTA - 1 ENTREVISTA - PARTE 1 

Maiores de 18 anos 

 
1.1 : Peso: Kg 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 5.0 e 200.0 Kg 

( ) Cadastrar posteriormente ( ) Sem resposta 

 
 

1.2 : Altura: cm 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 30 e 250 cm 

( ) Cadastrar posteriormente ( ) Sem resposta 

 
 

1.3 : Pressão arterial sistólica: mmHg 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 50 e 250 mmHg 

( ) Cadastrar posteriormente ( ) Sem resposta 

 
 

1.4 : Pressão arterial diastólica: mmHg 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 10 e 120 mmHg 

( ) Cadastrar posteriormente ( ) Sem resposta 

 
 

1.5 : Saturação de oxigênio: % 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 70.0 e 100.0 % 

( ) Cadastrar posteriormente ( ) Sem resposta 

 
 

1.6 : Você está em tratamento com Hidroxiuréia atualmente? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente 

 
 

 
1.7 : Você está participando de alguma pesquisa no momento? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente 
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Se o paciente não estiver participando de alguma pesquisa no momento, vá para a 

questão 2.0.1 

 
 

1.7.1 - Qual é o nome do estudo?                                                                                             

( ) Cadastrar posteriormente ( ) Não sabe 

 

1.7.2 - Qual é o nome do pesquisador?                                                                                     

( ) Cadastrar posteriormente ( ) Não sabe 

 

1.7.3 - Qual é o nome da instituição responsável?                                                                  

( ) Cadastrar posteriormente ( ) Não sabe 

 

1.7.4 - Essa pesquisa envolve o uso de algum medicamento para você? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente 

 
 

 
Se a pesquisa não envolve uso de nenhum medicamento, vá para a questão 2.0.1 

 
 
 
 

1.7.4.1 - Qual o nome do medicamento?                                                                                                                                              

( ) Cadastrar posteriormente ( ) Não sabe 

 

Fim do módulo 1 

 
 
 

 
Questionário SCD Entrevista - 2- Entrevista - Parte 2 

 

 
2.0 Informações do participante 

 
 

2.0.1 : Qual o sexo do participante? 

( ) 0-Masculino ( ) 1-Feminino 

( ) Cadastrar posteriormente 
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2.0.2 : Qual a idade do participante? anos 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 150 anos 

( ) Cadastrar posteriormente 

 

 
As questões abaixo devem ser determinadas pela resposta do paciente no momento 

da entrevista: 

 
 

2.1: Na sua opinião qual a cor da sua pele (classificação IBGE)? 

( ) Branco/Caucasiano 

( ) Preto/Negro 

( ) Asiática/Amarelo 

( ) Mulato/Pardo 

( ) Indígena 

( ) Outro 

( ) Cadastrar posteriormente ( ) Não quis responder 

 
 
 

Se o paciente respondeu "Outra" cor, especifique: 

2.1.1: Se outro, especifique: 

 

 
( ) Cadastrar posteriormente 

 

 
2.2 : Quantos irmãos você tem?   

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 20 

( ) Cadastrar posteriormente 

 
 

Se o paciente não tem irmãos, vá para a questão 2.3 
 
 
 
 

2.2.1 : Quantos irmãos têm o mesmo pai e a mesma mãe biológicos que você? 
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O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 20 

( ) Cadastrar posteriormente 

 
 

2.2.2 : Dos seus irmãos que compartilham pelo menos um pai/uma mãe biológico, 

quantos tem a doença falciforme (não informar traço falciforme)                                            

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 20 

( ) Cadastrar posteriormente 

 
 

 
Perguntas sobre trabalho 

Se o paciente tem menos de 16 anos, vá para a questão 2.4 
 

 

2.3: Atualmente você esta trabalhando? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente 

 
 

 
Perguntas sobre escolaridade 

Se o paciente tem menos de 6 anos, vá para a questão 2.7 
 

 

2.4: Atualmente você esta estudando? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente 

 

 
2.5 : Qual período mais elevado que você cursou ou está cursando? 

( ) Nunca fui a escola ( ) Ensino Fundamental básico (1ª a 5ª) 

( ) Ensino Fundamental Completo ( ) Ensino Médio 1º a 3º (Completo) 

( ) Alfabetização de adultos ( ) Curso Técnico 

( ) Curso Superior ( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

 
 

( ) Cadastrar posteriormente 

 

 
Perguntas sobre estado civil 
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Se o paciente tem menos de 18 anos, vá para a questão 2.7 
 

 

2.6 : Estado civil ATUAL: 

( ) Solteiro 

( ) Morando juntos, não casados 

( ) Casado 

( ) Separado / Divorciado 

( ) Viúvo 

( ) Cadastrar posteriormente 

 
 

2.7 : Incluindo você, quantas pessoas moram na sua casa?                                 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 20 

( ) Cadastrar posteriormente 

 

 

2.8 : Você recebe algum tipo de benefício social? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder 

 

 
Se o paciente não recebe nenhum tipo de benefício social, vá para a questão 2.9 

 

 

2.8.1 : Qual o benefício social? 

( caso haja mais de um benefício, favor separá-los por " ; ") 

( ) Cadastrar posteriormente ( ) Não sabe 

 
 

2.9: Qual é a RENDA MENSAL aproximada da sua família? 

( ) Menos que R$700,00 

( ) Entre R$ 701,00 e R$1.400,00 

( ) Entre 1.401,00 a R$3.000,00 

( ) Entre R$ 3.001,00 a R$ 6.000,00 

( ) Mais que R$6.000,00 

( ) Cadastrar posteriormente 

( ) Não quis responder 

( ) Não sabe 
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2.10: Você tem plano de saúde? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder 

 
 

2.11 : Você recebeu transfusões de sangue em OUTRA(S) instituição(ões) nos últimos 

12 meses? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não sabe 

 
 
 

Se o paciente não recebeu transfusão de sangue em OUTRAS instituições nos últimos 

12 meses, vá para a questão 2.12 

 
 

2.11.1 : Quantas transfusões foram realizadas em OUTRA(S) instituição(ões) nos 

últimos 12 meses? 

  transfusões em outra instituição 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 1 e 100 transfusões em outra 

instituição 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não sabe 

 
 
 

2.11.2 : Qual (is) o(s) nome(s) da(s) OUTRA(S) instituição(ões) onde foi(ram) 

realizada(s) essa(s) transfusão(ões)? (favor separar as outras instituições por “ ; ”) 

 

 
( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não sabe 

2.12 : Desde que você foi diagnosticado como portador da Doença Falciforme, em 

quais. Estados você recebeu transfusão de sangue? (marque todas as opções que 

seaplicam). 

Marque "Não se aplica" caso não tenha recebido transfusão 

( ) Acre (AC) 

( ) Alagoas (AL) 

( ) Amapá (AP) 

( ) Amazonas (AM) 

( ) Bahia (BA) 

http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Acre/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Alagoas/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Amapa/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Amazonas/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Bahia/
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( ) Ceará (CE) 

( ) Distrito Federal (DF) 

( ) Espírito Santo (ES) 

( ) Goiás (GO) 

( ) Maranhão (MA) 

( ) Mato Grosso (MT) 

( ) Mato Grosso do Sul (MS) 

( ) Minas Gerais (MG) 

( ) Pará (PA) 

( ) Paraíba (PB) 

( ) Paraná (PR) 

( ) Pernambuco (PE) 

( ) Piauí (PI) 

( ) Rio de Janeiro (RJ) 

( ) Rio Grande do Norte (RN) 

( ) Rio Grande do Sul (RS) 

( ) Rondônia (RO) 

( ) Roraima (RR) 

( ) Santa Catarina (SC) 

( ) São Paulo (SP) 

( ) Sergipe (SE) 

( ) Tocantins (TO) 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica (nunca recebeu transfusão) 

(  ) Cadastrar posteriormente 

( ) Não sabe 

( ) Não se aplica 

 

 
2.13 : Nos últimos 12 meses, quantas consultas não agendadas você fez a algum 

consultório médico, hospital, pronto socorro, ou clínica por causa da doença 

falciforme? Dias 

( ) Cadastrar posteriormente 

http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Ceara/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/DistritoFederal/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/EspiritoSanto/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Goias/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Maranhao/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MatoGrosso/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MatoGrossoSul/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MinasGerais/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Para/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Paraiba/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Parana/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Pernambuco/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Piaui/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RiodeJaneiro/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RioGrandedoNorte/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RioGrandedoSul/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Rondonia/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Roraima/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/SantaCatarina/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/SaoPaulo/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Sergipe/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Tocantins/
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Se o paciente tem menos de 6 anos, você chegou ao fim da Entrevista 
 

 

2.14 : Nos últimos 12 meses, quantos dias de trabalho ou escola, você teve que faltar 

por causa da dor devido à doença falciforme? Caso você não trabalhe ou estude: 

Quantos dias você teve dificuldade em realizar suas atividades diárias, por causa da 

dor devido à doença falciforme? Dias 

( ) Cadastrar posteriormente 

 
 
 

2.14.1 : Nos últimos 30 dias, quantos dias de trabalho ou escola, você teve que faltar 

por causa da dor devido à doença falciforme? Caso você não trabalhe ou estude: 

Quantos dias você teve dificuldade em realizar suas atividades diárias, por causa da 

dor devido à doença falciforme? Dias 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 30 Dias 

( ) Cadastrar posteriormente ( ) Não sabe 

 
 

Menstruação - Pergunta sobre menstruação 

Se o paciente for do sexo masculino e tenha 18 ANOS OU MAIS, vá para a questão 

2.18 

Se o paciente for do sexo masculino e tenha MENOS 18 anos, você chegou ao fim da 

entrevista 

 
Agora nós iremos perguntar sobre gravidez e inicio do ciclo menstrual. Lembre-se de 

que suas respostas são confidenciais e o banco de dados para este estudo não inclui 

qualquer informação que possa ser usada para identificá-la pessoalmente. 

 

2.15.1 : Você já teve a primeira menstruação? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

(     ) Cadastrar posteriormente 

 
 

 
Se a paciente ainda NÃO teve sua primeira menstruação e tem 18 ANOS OU MAIS, 

vá para a questão 2.18 

Se a paciente ainda NÃO teve sua primeira menstruação e tem MENOS 18 anos, você 

chegou ao fim da entrevista 
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2.15.1.1 : Com qual idade você teve a primeira menstruação?                         

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 6 e 30 

( ) Cadastrar posteriormente 

 
 

Perguntas sobre gravidez 

 

 
Se a paciente tiver MENOS de 18 anos, você chegou ao fim da entrevista 

 
 
 

2.16.1 : Você está grávida? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente 

 

 
2.16.2 : Você já esteve grávida alguma vez na vida? (excluir gravidez atual, se 

aplicável) 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente 

 

 
Se a paciente NUNCA ficou grávida e tem 18 ANOS OU MAIS, vá para a questão 2.18 

Se a paciente NUNCA ficou grávida e tem MENOS 18 anos, você chegou ao fim da 

entrevista 

 

2.16.3.1 : Criança nascida viva e a termo:    

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 20 

( ) Cadastrar posteriormente 

 

2.16.3.2 : Criança nascida viva prematura:    

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 20 

( ) Cadastrar posteriormente 

 
 

2.16.3.3 : Gravidez incompleta, considerar aborto espontâneo, aborto induzido e 

natimorto:    

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 20 

( ) Cadastrar posteriormente 
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2.16.4 : Alguma vez você já teve gravidez que resultou em nascimentos múltiplos? (por 

exemplo, gêmeos ou trigêmeos) 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Sem resposta 

 
 
 

Se a paciente NUNCA teve gravidez que resultou em nascimento múltiplo e tem 18 

ANOS OU MAIS, vá para a questão 2.18 

Se a paciente NUNCA teve gravidez que resultou em nascimento múltiplo e tem 

MENOS 18 anos, você chegou ao fim da entrevista 

 

Questões relacionadas a nascimento(s) múltiplo(s) 

 

 
Nascimento múltiplo 

( ) Gêmeos   ( ) Trigêmeos   ( ) Quadrigêmeos ou mais 

 

 
2.16.4.1 - Marque o tipo de nascimento múltiplo: 

( ) Cadastrar posteriormente 

 

 
2.16.5 : Você já recebeu transfusão durante a gravidez? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não sabe 

 
 

Se a paciente NÃO recebeu transfusão durante a gravidez e tem 18 ANOS OU MAIS, 

vá para a questão 2.18 

 

 
Se a paciente NÃO recebeu transfusão durante a gravidez e tem MENOS 18 anos, 

você chegou ao fim da entrevista 

 

2.16.5.1 : Você recebeu transfusão em mais de uma gravidez? Marque "Não se aplica" 

se a paciente teve apenas uma gravidez 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não sabe   ( ) Não se aplica 
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Agora nós iremos perguntar sobre o uso de tabaco, álcool e drogas. Algumas pessoas 

podem ter usado essas substâncias e outras não. Estamos fazendo essas perguntas, 

porque elas podem nos ajudar a entender como melhor tratar a doença falciforme e 

quais os fatores que influenciam a doença. Lembre-se de que suas respostas são 

confidenciais e o banco de dados para este estudo não inclui qualquer informação que 

possa ser usada para identificá-lo pessoalmente. 

 
 

Idade - Pulo idade homens e mulheres maiores de 18 anos questões 2.18.1 

 

 
2.18 Questões relacionadas a fumo: 

2.18.1 : Alguma vez na sua vida, você fumou cigarros? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder 

 
 

Se "Sim" em 2.18.1, 

2.18.1.1 : Durante toda a sua vida você já fumou pelo menos 100 cigarros? (100 

cigarros = 5 maços) 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder 

 

 
2.18.1.2 : Nos últimos 30 dias, quantos dias você fumou cigarros? Caso o paciente não 

tenha fumado cigarros nos últimas 30 dias, preencha “0”. Dias 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 30 Dias 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder   ( ) Não sabe 

 
 
 

2.18.2 : Alguma vez na sua vida você fumou cigarro de palha? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder   ( ) Não sabe 
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Se "Sim" em 2.18.2, 

 

 
2.18.2.1 : Nos últimos 30 dias, quantos dias você fumou cigarro de palha? Caso o 

paciente não tenha fumado cigarro de palha nos últimas 30 dias, preencha “0”. 

  Dias 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 30 Dias 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder   ( ) Não sabe 

 

 
2.18.3 : Alguma vez na sua vida você usou tabaco de mascar ou cheirar (também 

conhecido como rapé ou fumo)? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder 

Se "Sim" em 2.18.3, 

 
 

2.18.3.1 : Nos últimos 30 dias, quantos dias você usou tabaco de mascar ou cheirar 

(também conhecido como rapé ou fumo)? Caso o paciente não tenha usado tabaco 

nos últimas 30 dias, preencha “0”. Dias 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 30 Dias 

(     ) Cadastrar posteriormente   (     ) Não quis responder   (      ) Não sabe 

 

 
2.19 Questões relacionadas a bebida alcoólica 

 

2.19.1 : Alguma vez na sua vida, você tomou bebida alcoólica (cerveja, vinho, cachaça, 

uísque, etc)? 

(      ) 1- Sim 

(      ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente 

( ) Não quis responder 

 
 

Se "Sim" em 2.19.1, 

 

 
2.19.2 : Nos últimos 30 dias, quantos dias você bebeu pelo menos um copo de 

qualquer bebida alcoólica (cerveja, vinho, cachaça, whisky, rum, etc)? Caso o paciente 

não tenha ingerido bebida alcoólica nos últimas 30 dias, preencha “0”. 

  Dias 
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O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 30 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder   ( ) Não sabe 

 
 

Se maior que "00" em 2.19.2, 

 

 
2.19.3 : Durante os últimos 30 dias, nos dias em que você bebeu, quanto em média 

você bebeu por dia? Registrar o número de doses de acordo com a seguinte definição: 

1 taça de vinho (160mL) = 1 dose 

1 latinha de cerveja (350mL) = 1 dose 

1 bebida contendo algum destilado (cachaça, vodca, uísque, rum, etc) = 1 dose 

  dose(s) 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 1 e 99 dose(s) 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder   ( ) Não sabe 

 

 
2.19.4 : Quantos dias, nos últimos 30 dias, você ingeriu 5 ou mais doses (para homens) 

ou 4 ou mais doses (para mulheres) numa mesma ocasião, considerando todos os 

tipos de bebidas alcoólicas? Dias 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 30 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder   ( ) Não sabe 

 

 
2.20 Questões relacionadas a outras drogas: 

 
 

 
2.20.1 : Alguma vez na sua vida você usou maconha? 

( ) 1- Sim 

( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente 

( ) Não quis responder 

 
 

Se "Sim" em 2.20.1, 

 

 
2.20.1.1 : Nos últimos 30 dias, quantos dias você usou maconha? Caso o paciente não 

tenha usado maconha nos últimas 30 dias, preencha “0”. Dias 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 30 Dias 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder   ( ) Não sabe 
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2.20.2 : Alguma vez na sua vida você usou crack? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder 

 
 

Se "Sim" em 2.20.2, 

 

 
2.20.2.1 : Nos últimos 30 dias, quantos dias você usou crack? Caso o paciente não 

tenha usado crack nos últimas 30 dias, preencha “0”. Dias 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 30 Dias 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder   ( ) Não sabe 

 

 
2.20.3 : Alguma vez na sua vida você usou drogas injetáveis ilegais? 

( ) 1- Sim ( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder 

 
 

Se "Sim" em 2.20.3, 

 

 
2.20.3.1 : Nos últimos 30 dias, quantos dias você usou drogas injetáveis ilegais? Caso 

o paciente não tenha usado drogas injetáveis ilegais nos últimas 30 dias, preencha “0”. 

  Dias 

O valor de entrada deve estar dentro do intervalo entre 0 e 30 Dias 

( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder   ( ) Não sabe 

 
 

Se "00" em 2.20.3.1, 

 

 
2.20.3.2 : Quais a(s) droga(s) injetável(is) ilegal (is) que você esta usando atualmente? 

(favor separar as outras drogas injetáveis ilegais por “ ; ”)   

( ) Cadastrar posteriormente 

 
 

2.20.4 : Você atualmente usa quaisquer outras substâncias não prescritas ou não 

recomendadas pelo seu médico? 

( ) 1- Sim 

( ) 2- Não 

( ) Cadastrar posteriormente 

( ) Não quis responder 
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Se "Sim" em 2.20.4, 

 

 
2.20.4.1 : Qual (is) a(s) substância(s) não prescrita(s) ou não 

recomendada(s)pelo seumédico você está usando? (favor separar as 

outras substancias por “ ; ”) 

 

 
( ) Cadastrar posteriormente   ( ) Não quis responder   ( ) 

 
 

Não sabe 

 

 
Fim do módulo 2 
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Aprovação CONEP 
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Aprovação CEP 
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Aprovação CEP FAMUSP 
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