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Resumo 

 

Aspectos epidemiológicos da Doença falciforme e sua distribuição espacial em 
Feira de Santana – BA no ano de 2010 e 2011. 

 
Introdução. A Doença falciforme (DF) é um termo genérico que inclui um grupo de 
anemias hemolíticas hereditárias que se caracteriza pela alteração na estrutura da 
molécula de hemoglobina. Estima-se a ocorrência de 700 a 1.000 novos casos anuais 
da doença no país. Portanto, as doenças falciformes são um problema de saúde 
pública no Brasil. A Bahia apresenta a maior freqüência brasileira para Hb S, estudo 
realizado por Amorim (2010), em Salvador entre 2007 a 2009, revelou que a incidência 
no Estado foi de 1/677 nascidos vivos, e os municípios com o maior número absoluto 
de casos positivos foi, Salvador com 224 casos (23.2%), Feira de Santana com 44 
casos (4.6%). Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia e até o momento 
existem poucos estudos epidemiológicos sobre DF. Objetivo. Caracterizar os 

aspectos epidemiológicos da DF e sua distribuição espacial no Município de Feira de 
Santana. Material e Métodos. Esse trabalho foi de natureza exploratória, quantitativa 

e descritiva. A pesquisa foi realizada na área urbana e rural de Feira de Santana. O 
instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário aplicado em visita 
domiciliar para as pessoas com DF. Todos os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados. Encontraram-se casos de DF em 31 

dos 44 bairros e dos oito Distritos, houve registro em seis.  Dos 360 casos informados 
pela Atenção Básica, foram confirmados 223 (62%), a maioria com fenótipo SS 
(56.1%). E a prevalência da DF para o município foi de 4 casos/10.000 hab. A maior 
frequência de casos foi para o bairro do Tomba e o maior coeficiente de prevalência foi 
para o Distrito de Jaiba e na Sede, o bairro do Aeroporto. A maior prevalência foi para 
os pretos e pardos.  Não houve diferença significativa quanto ao sexo; a faixa etária de 
menores de um a 10 anos correspondeu a 35.4%; quanto a escolaridade, 61% tinham 
apenas o 1º grau completo e 56.1% das famílias ganham um salário mínimo. A maioria 
dos doentes procura os hospitais públicos para tratamento. A distribuição espacial da 
DF revelou que em mais de 70% das localidades ocorreu a doença.  Conclusão. Os 

dados confirmam uma maior prevalência de DF entre os pretos e pardos, os quais 
reúnem as piores condições socioeconômicas e ambientais, além disso, foi verificado 
que Feira de Santana ainda não possui um Centro de Referência para o tratamento e 
acompanhamento dessas pessoas, o que constituem fatores complicadores que 
agravam o quadro clínico e a qualidade de vida das pessoas com DF. Sendo 
necessária, portanto, a implementação de Políticas Públicas afirmativas voltadas para 
atender as necessidades de assistência multidisciplinar para esta população. 
 
Palavras-chave: Doença falciforme, Epidemiologia, Distribuição espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstract 

 
Epidemiological aspects of sickle cell disease and its spatial distribution in Feira de 
Santana - BA in 2010 and 2011. 
 
Introduction. Sickle cell disease (SCD) is a generic term which includes a group of 
hemolytic anemia inherited, characterized by the change in hemoglobin molecule 
structure. In Brazil, about 700-1000 new cases of SCD were estimated to occur 
annually. Therefore, the sickle cell diseases are a public health problem in our country. 
Bahia has the highest frequency of Hb S; a study done by Amorim (2010) in Salvador 
from 2007 to 2009, revealed that the incidence in the state was 1/677 live births, and 
the municipalities with the largest absolute value of positive cases were: Salvador with 
224 cases (23.2%), Feira de Santana with 44 cases (4.6%). Feira de Santana is the 
second largest city of Bahia and so far, there are few epidemiological studies on SCD. 
Purpose. Characterizing the epidemiology of SCD and its spatial distribution in the city 
of Feira de Santana. Materials and Methods. This work was an exploratory, 
descriptive and quantitative study. The research was conducted in rural and urban 
areas of Feira de Santana. The data collection instrument used was a questionnaire 
administered during home visits directly to people with SCD. All participants enrolled 
signed an Informed Consent Form. Results. Out of 44 urban area districts, 31 reported 

positive cases of SCD. Out of 8 rural area districts, 6 reported positive cases. 223 
(62%) cases of SCD have been confirmed in this study, considering 360 cases 
reported by SMS. In most cases confirmed, there was a prevalence of SS phenotype 
(56.1%). The prevalence of SCD in Feira de Santana was 4 cases/10000 inhabitants. 
Cases were distributed between the sectors as follows: highest frequency in Tomba 
and highest prevalence in the District of Jaiba, The Center of the city and in the district 
of Aeroporto. In relation to race the highest prevalence was found among blacks and 
browns. There were no significant differences according to gender. The rate of positive 
findings among children from one to 10 years old was 35.4%, in relation to education, 
61% had only a high school degree and 56.1% of families earn one living wage. Most 
patients sought medical treatment in hospitals. The spatial distribution of the SCD 
showed that the disorder is likely to occur over 70% of Feira de Santana area. 
Conclusions. The data confirm a higher prevalence of SCD among blacks and 
browns, who gathering the worst socioeconomic and environmental conditions; in 
addition, it was found that Feira de Santana does not have a reference center for 
treatment and monitoring health of these people, which can be a complicating factor to 
aggravate clinical and quality of life of people with SCD. Therefore, the implementation 
of public policy statements aimed at meeting the needs of multidisciplinary care for this 
population is necessary. 
 
Keywords: Sickle Cell Disease, Epidemiology, Spatial Distribution. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Doença falciforme (DF) é um termo genérico que inclui um grupo de anemias 

hemolíticas hereditárias em que um dos genes representa a hemoglobina S, a qual tem origem a 

partir de uma mutação em apenas uma base nitrogenada, promovendo uma alteração na 

sequência de aminoácidos que compõe a cadeia beta da globina levando a produção de uma 

hemoglobina anormal denominada HbS (derivado do inglês sickle que significa foice), por isso 

recebe o nome de doença falciforme (GALIZA NETO e PITOMBEIRA, 2003, NAOUM, 2010). 

A denominação “Anemia falciforme” é reservada para a forma da doença em que ocorre 

a combinação dos genes em homozigose SS. Além disso, o gene da HbS pode combinar-se 

com outras anormalidades hereditárias das hemoglobinas, como hemoglobina C (HbC), 

hemoglobina D (HbD), beta-talassemia, entre outros, gerando combinações que também são 

sintomáticas, denominadas, respectivamente, hemoglobinopatia SC, hemoglobinopatia SD, 

S/beta-talassemia. No conjunto, todas essas formas sintomáticas do gene da Hb S, em 

homozigose ou em combinação, são conhecidas como doenças falciformes (ANVISA, 2002). 

A Anemia falciforme é a doença hereditária do sangue de maior prevalência no Brasil, 

sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos, afetando 

cerca de 0.1% a 0.3% da população negróide, sendo observada também em decorrência de 

altas taxas de miscigenação, em parcela cada vez mais significativa da população caucasóide 

(ZAGO, 2001a).   

A doença originou-se na África e foi trazida às Américas pela imigração forçada dos 

negros para o trabalho escravo. No Brasil, distribui-se heterogeneamente, sendo mais freqüente 

onde a proporção de antepassados negros da população é maior. Além da África e Américas, é 

hoje encontrada em toda a Europa e em grandes regiões da Ásia (ZAGO, 2001a).  

A migração européia e asiática para o Brasil também foi diversificada, trazendo 

imigrantes principalmente, portugueses, italianos e espanhóis, além de várias outras raças de 

origens européias e asiáticas, portanto, esses contingentes populacionais também portadores de 

alterações genéticas, contribuíram para a introdução de vários tipos de hemoglobinas variantes, 

talassemias, enzimopatias e doenças de membrana eritrocitária, entre outras. No Brasil, a 

doença é predominante entre negros e pardos, também ocorrendo entre brancos. No sudeste do 

Brasil, a prevalência média de heterozigotos (portadores) é de 2%, valor que sobe cerca de 6-

10% entre negros. Estimativas, com base na prevalência, permitem estimar a existência de mais 

de 2 milhões de portadores do gene da HbS, no Brasil, e mais de 8.000 afetados com a forma 

homozigótica (HbSS) (NAOUM, 2000b). 
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Estima-se a ocorrência de 700 a 1.000 novos casos anuais de doenças falciformes no 

país. Portanto, as doenças falciformes são um problema de saúde pública no Brasil (ANVISA, 

2002). 

A associação entre a alta prevalência da Anemia falciforme em afrodescendentes com 

sua história de exclusão social, fruto da herança do regime escravocrata e sua posterior abolição 

sem, no entanto, contemplá-los com políticas de inclusão social, contribui para agravar o 

problema, pois determina a esses grupos até hoje, as piores condições de moradia, educação e 

saúde (HAMANN et al 2001). 

Sendo uma doença crônica, Minayo (1991), afirma que o enfermo crônico é um 

personagem social com necessidades multideterminadas. Os indivíduos afetados sofrem 

diversos sintomas graves que podem levá-los a morte precoce ou deixá-los muitas vezes 

excluídos socialmente e incapazes de levar uma vida normal quando não tratados e 

acompanhados adequadamente por uma equipe médica multidisciplinar. 

A inclusão da pesquisa de hemoglobinopatias no Programa Nacional de Triagem 

Neonatal, também conhecido como Teste do pezinho, demonstrou ser um passo importante na 

diminuição da mortalidade por anemia falciforme nos primeiros anos de vida, pois permite a 

identificação precoce desses indivíduos e a consequente introdução de profilaxia adequada para 

as infecções, como antibióticos e seguimento ambulatorial regular (Di NUZZIO E FONSECA, 

2004).  

Compreender a distribuição de dados oriundos de fenômenos ocorridos em determinados 

espaços se constitui hoje um grande desafio para a elucidação de questões centrais em diversas 

áreas de conhecimento, seja em saúde, em ambiente, em geologia, em agronomia entre tantas 

outras. Um exemplo pioneiro, onde intuitivamente se incorporou a categoria espaço às análises 

realizadas, foi feito no século XIX por John Snow. Em 1854 quando ocorreu em Londres uma 

das várias epidemias de cólera trazida da Índia, Snow associou a localização dos chafarizes com 

a ocorrência de cólera (CÂMARA 2001). 

Hoje, uma das ferramentas do geoprocessamento é o Sistema de Informações 

Geográficas – SIG, o uso do SIG na saúde mostra a possibilidade de associar informações de 

diversas bases de dados, contribuindo com o avanço das análises espaciais para os sistemas de 

vigilância à saúde. A produção de mapas permite visualizar situações de risco à saúde resultante 

da interseção e complementaridade dos eventos, sendo coerente com um conceito 

epidemiológico de vigilância do espaço (LAPA, 2001). 

No município de Feira de Santana não são conhecidos os dados epidemiológicos sobre a 

Doença falciforme. Portanto, esse estudo tem como propósito analisar os aspectos 
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epidemiológicos da Doença falciforme no município de Feira de Santana utilizando ferramentas 

da Epidemiologia e averiguando como esses resultados se distribuem espacialmente, utilizando 

o SIG - Sistema de Informação Geográfica. 

 

1.1 Perguntas para investigação 

 

Com base no exposto, o trabalho também buscou respostas as questões relacionadas 

aos aspectos epidemiológicos e sociais que norteiam a vida dos portadores da Doença 

falciforme: 

 

Quais as características epidemiológicas da Doença falciforme em Feira de Santana? 

 

Há diferenças no perfil epidemiológico entre as pessoas com fenótipos SS e SC/Outras? 

 

Podemos afirmar que o diagnóstico precoce e acesso ao serviço especializado de 

hematologia é condição sine qua non para melhorar as condições relacionadas aos aspectos 

clínicos?   

 

Como se configura a distribuição espacial da DF em Feira de Santana? 

 

As respostas a essas e outras questões poderão nortear e subsidiar os modelos de 

planejamento e definição de estratégias para a assistência, acompanhamento, prevenção e 

controle da doença, além de contribuir para o aprimoramento do uso das tecnologias 

computacionais na área de Saúde Pública, visando à promoção da saúde e a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com tal enfermidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar os aspectos epidemiológicos da Doença falciforme e sua distribuição espacial no 

município de Feira de Santana no ano de 2010 e 2011. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Traçar o perfil epidemiológico das pessoas com Doença falciforme em Feira de Santana;  

 

Estimar a prevalência da DF segundo as características sociodemográficas, socioeconômicas, 

clínicas, de atendimento e acompanhamento;  

 

Verificar a existência de diferenças entre os grupos de pessoas com diagnóstico SS e SC/outros; 

 

Descrever a relação entre acesso aos serviços especializados com as manifestações clínicas 

das pessoas com DF;. 

 

Distribuir geograficamente as frequências e prevalências dos dados sobre a Doença falciforme 

no município de Feira de Santana. 

 

Estudar a distribuição espacial da DF e a sua relação com as condições de vida no município de 

Feira de Santana. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Doença falciforme: definição e fisiopatologia 

 

O termo doença falciforme define as hemoglobinopatias nas quais as duas hemoglobinas 

(FIG. 1), molécula responsável pelo transporte de oxigênio do pulmão para os tecidos, são 

anormais, sendo que uma delas necessariamente é a HbS, que pode combinar-se com outras 

hemoglobinas anormais, como hemoglobina C (hemoglobinopatia SC), hemoglobina D 

(hemoglobinopatia SD), talassemia (S/Talassemia α ou S/ Talassemia β). (CANÇADO, 2007). 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Fonte: Naoum P.; Naoum F. 2010. 

FIGURA 1 - Disposição gráfica da molécula de Hemoglobina 

 

A doença falciforme está entre as doenças genéticas de maior importância 

epidemiológica no Brasil e no mundo (ZAGO, 2001).  

A doença caracteriza-se por mutação pontual (GAG-GTG) no gene da globina beta da 

molécula da hemoglobina, acarretando substituição de aminoácido acido glutâmico por valina na 

posição 6 da cadeia beta, originando a hemoglobina mutante S (Hb S) (SMITH-WHITLEY e 

PACE, 2007). Com características físico-químicas modificadas, as moléculas da hemoglobina S 

podem sofrer polimerização, ocasionando deformação dos glóbulos vermelhos ou falcização, 

denominação consequente à produção de células em forma de foice, clássicas da anemia 

falciforme (ZAGO e PINTO, 2007). 

A falcização dos eritrócitos ocorre pela polimerização reversível da HbS dentro da célula, 

sob condições de desoxigenação. Sob completa desoxigenação formam-se células em forma de 

foice, clássicas da anemia falciforme. Sob desoxigenação parcial podem existir pequenas 

quantidades de polímeros sem anormalidades morfológicas visíveis. A quantidade de polímeros 

aumenta progressivamente com a desoxigenação, até que as células vermelhas assumem a 
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forma de foice (HORIUCHI et al., 1988). Este fenômeno é reversível com a oxigenação, desde 

que a membrana da célula não esteja definitivamente alterada. Quando isto ocorre formam-se os 

eritrócitos irreversivelmente falcizados, que permanecem deformados independentemente do 

estado da HbS intracelular (HEBBEL, 1991). 

A Anemia falciforme (AF) é uma doença genética que se manifesta por um quadro de 

anemia crônica e outras complicações ao longo da vida. A molécula de hemoglobina (Hb) está 

localizada no interior das hemácias, sendo responsável pela absorção, transporte e distribuição 

do oxigênio para os diversos tecidos do organismo, além do transporte de parte do gás 

carbônico (CO2).  No sangue, a hemoglobina normal é codificada por um gene denominado de A 

e os indivíduos normais são AA, pois recebem dois genes normais, um do pai e outro da mãe. 

Quando a pessoa recebe dos pais um gene A e outro S (anormal), torna-se portador do traço 

falciforme, sendo AS, um heterozigoto. Recebendo de ambos os pais um gene da hemoglobina 

anormal, o indivíduo será um homozigoto (SS), portador da Anemia falciforme. Deste modo, um 

homem e uma mulher heterozigotos podem ter filhos normais (AA), com um gene alterado (AS) 

ou homozigoto (SS) (BUNN & FORGET, 1986; SUGIMOTO, 2005). 

 

                                                                      . 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                     Fonte: Santos, 2010. 

                                                                 

FIGURA 2 – Herança genética 

 

Portadores de apenas um gene defeituoso são ditos portadores de traço falciforme. O 

traço falciforme ocorre aproximadamente em 300 milhões de pessoas em todo o mundo, com a 

maior prevalência na África sub-saariana, correspondendo a aproximadamente 30% a 40%. 

(TSARAS et al., 2009).  

Existem três formas de distribuição dos níveis de HbS em indivíduos portadores do traço 

falciforme: a) Indivíduos com traço e genótipo para globina-α tem aproximadamente 40% de HbS 

nos eritrócitos; b) Aqueles com a  perda de 3 genes para globina-α apresentam de 20% a 25% 

de HbS; c) Aqueles com perda de um gene para globina-α apresentam 35% de HbS 

(STEINBERG e EMBURY, 1986). 
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A falcização e polimerização das hemácias em pacientes com traço falciforme pode 

aumentar em condições de hipóxia severa nos tecidos, acidose, desidratação e hipotermia. Esta 

polimerização é dependente da concentração de HbS presente. (TSARAS et al., 2009).  

Tradicionalmente, o traço falciforme é tido como uma condição benigna, parcialmente 

protetora contra malária e sem episódios de dor característica da doença falciforme (DIGGS et 

al., 1933).  

Mas, a literatura também relata que o traço falciforme pode não ser completamente 

benigno. Existem descritos na literatura casos de morbidade relacionados ao traço falciforme 

(SEARS, 1978). As complicações podem ser agrupadas em definitivas, por exemplo: hematúria, 

infarte esplênico, morte súbita relacionada a esforço excessivo; possíveis retinopatias e 

bacteriúria em gestantes; prováveis tromboembolia, aborto e baixa estatura. (TSARAS et al., 

2009). 

 

 

                                                     

 

 

Fonte: www.mdsaude.com 

                                                    

 FIGURA 3 – Alteração morfológica em eritrócito de pessoa com Doença falciforme 

 

3.2 Doença falciforme: origem  

Segundo Naoum (2000b) estudos antropológicos associados às análises biomoleculares, 

sugerem que o gene anormal para a síntese da Hb S pode ter ocorrido entre o período 

Paleolítico e Mesolítico, aproximadamente há 50 e 100 mil anos, nas regiões centro-oeste da 

África, Índia e leste da Ásia. Com o surgimento da malária provocada pelo Plasmodium 

falciparum no período Neolítico (3.000 a 500 aC) na África, e sua transmissão e propagação da 

costa oriental para costa ocidental formando uma faixa contínua coincidente com alta 

prevalência de portadores do gene para Anemia falciforme HbS, levou Alisson em 1954 a 

estabelecer uma relação entre o efeito protetor em portadores de gene Hb S frente ao 

desenvolvimento da malária causada pelo Plasmodium falciparum- Hipótese Malárica (NAOUM, 

2000b, TORRES, 2005, PENA, 2008), no entanto não há um consenso quanto a origem da 

Anemia falciforme. 
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A doença originou-se na África e foi trazida às Américas pela imigração forçada dos 

negros para o trabalho escravo. No Brasil, distribui-se heterogeneamente, sendo mais freqüente 

onde a proporção de antepassados negros da população é maior. Além da África e Américas, é 

hoje encontrada em toda a Europa e em grandes regiões da Ásia (ZAGO, 2001a). 

Segundo Naoum, (2000b), a migração européia e asiática para o Brasil também foi 

diversificada, trazendo imigrantes principalmente, portugueses, italianos e espanhóis, além de 

várias outras raças de origens européias e asiáticas, portanto, esses contingentes populacionais 

também portadores de alterações genéticas, contribuíram para a introdução de vários tipos de 

hemoglobinas variantes, talassemias, enzimopatias e doenças de membrana eritrocitária, entre 

outras. 

Dentre as doenças falciformes, a Anemia falciforme é a doença hereditária de maior 

prevalência no Brasil. 

Cientificamente, a anemia falciforme foi descrita pela primeira vez em 1910 por Herrick, 

que, com o auxílio da microscopia, pôde registrar suas observações realizadas do esfregaço 

sanguíneo de um estudante negro proveniente da América Central. Já o primeiro relato em 

relação à doença ocorreu nos Estados Unidos em necropsias de pacientes nos quais se 

identificou agenesia esplênica em afro-americanos com antecedentes clínicos crônicos similares 

ao da anemia (RODRIGUES et al., 2010). 

Existem também variações da Anemia falciforme denominadas de haplótipos, 

determinados por um conjunto de genes (cluster) associados ao gene da globina beta e são 

classificadas a partir da região onde são prevalentes, dessa forma sugerindo uma origem 

multicêntrica para a Anemia falciforme. Foram identificados por Pagnier e cols (1984), quatro 

haplótipos designados por, SEN (Republica do Senegal), BEN, (Republica do Benin), CAR 

(Republica Centro Africana) e ALG (da Algéria porção árabe da África do Norte). 

Como a colonização do Brasil se deu por um processo multirracial, europeus, asiáticos e 

inclusive por negros escravizados advindo de várias regiões da África, a ocorrência dos 

diferentes haplótipos para a Anemia falciforme e suas variações foi determinada por 

combinações com outras hemoglobinopatias herdadas dos diferentes povos que colonizaram o 

país. Era de se esperar que o problema ganhasse uma maior complexidade, visto que, as 

manifestações são mais ou menos severas de acordo com as possíveis combinações genéticas. 
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                                                                             Fonte: Naoum, 2010. 

 

FIGURA 4 – As prováveis três áreas (1: Senegal; 2: Benin; 3: Bantú) cujas populações foram afetadas 
pela mutação que deu origem à Hb S. A quarta área identificada por Árabe-Indiano fundamenta a 
suposição que a Hb S teve origem multicêntrica. 
 

“A entrada do gene para a Anemia falciforme no Brasil se deu por 
ocasião da entrada forçada de negros africanos, Como cada haplótipo é 
predominante em uma região da África ou da Ásia, a proporção de pacientes 
com os diversos haplótipos diverge nas diferentes regiões da América, segundo 
a origem étnica das populações negras: enquanto na América do Norte e no 
Caribe predomina o haplótipo Benin, seguido pelo Senegal e Banto em 
proporções semelhantes, no Brasil, predomina o haplótipo Banto seguido pelo 
Benin, sendo quase ausente o haplótipo Senegal. Uma das conseqüências deste 
fato é que a gravidade e a evolução clínica da doença falciforme, no Brasil, 
podem ser diversas daquelas observadas em outros países” (ZAGO, 2001b, p. 
11).  

 

O Estado da Bahia recebeu um dos maiores fluxos de escravos africanos, provenientes 

do Congo e Angola. A Bahia passou por quatro períodos oficiais de tráfico negreiro: ciclo Guiné, 

durante o século XVI, o ciclo Angola e Congo, durante o século XVII, o ciclo da Costa do Marfim, 

durante o século XVIII e o ciclo da Baía de Benin entre 1770 e 1850 (GONÇALVES et al., 2003).  

 

 

 

 

 

                                                                            Fonte: Murao, 2008 apud Oliveira, 2010 

                                                                                                                                                                                                                                                           

FIGURA 5 - Mapa da expansão da Anemia falciforme no mundo. 

Dados históricos indicam que na Bahia há uma predominância de negros descendentes 

de escravos vindos da África central (haplótipo CAR) e oeste da África (haplótipo BEN), com a 

predominância do último. 
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O historiador Verger (1968), descreveu a influência da cultura Nagô-Iorubá no Estado da 

Bahia trazida por africanos da região de Benin, em contraste com o restante do país, cuja maior 

influência foi do Congo e Angola (primariamente haplótipo CAR). 

Azevedo et al. (1980) mostrou em seus estudos que a frequência de HbS em diferentes 

grupos populacionais de Salvador era de 7.6 a 15.9%. Gonçalves et al (2003) mostram uma 

predominância do genótipo CAR/BEN.  

No Brasil, o primeiro estudo dos haplótipos da β-globina entre pacientes com anemia 

falciforme mostrou os três haplótipos mais comuns do continente africano. Dos 67 cromossomos, 

49 (66.2%) tinham o haplótipo CAR (República Central da África), 17(23.0%) BEN (Benin) e 1 

(1.3%), o haplótipo SEN (Senegal) (ZAGO et al, 1992). 

Um estudo subseqüente em 74 pacientes das regiões do Brasil com maior número de 

afrodescendentes revelou que os 3 haplótipos mais comuns nos 138 cromossomos estudados 

foram: CAR predominantemente em São Paulo (73.1%), Pará (65.9%) e Bahia (54.8%) e 

seguido do haplótipo BEN, Bahia (45.2%) , Pará (27.6%), São Paulo (25.4%), e um pequeno 

número de casos para SEN, Pará (6.9%) e São Paulo (1.5%). Figueiredo (1996) mais tarde 

relatou uma frequência de 61.8% e 34.7% para os haplótipos CAR e BEN, respectivamente, para 

o estado de São Paulo e Bahia (SILVA et al., 2010). 

 

3.3 Epidemiologia 

Estima-se que 7% da população mundial sejam portadoras de algum tipo importante de 

anemia hereditária, como a Anemia falciforme e as talassemias, e que nasçam a cada ano cerca 

de 300.000 a 400.000 crianças com algum tipo de anemia congênita. Ambas apresentam 

distribuição geográfica bastante diversificada nos continentes da África, Ásia, Europa e América, 

apesar de originalmente estarem confinadas nas regiões tropicais e subtropicais (Weatherall e 

Clegg, 2001). 

Na França, Montalembert (2006) demonstrou a incidência de 1 para cada 3.800 nascidos 

vivos na população proveniente da África, Antilhas e África do Norte e é a doença genética de 

maior difusão no país. 

No Reino Unido estima-se em aproximadamente 12.500 pacientes com DF e mais de 700 

com talassemia maior. A maioria destes pacientes está concentrada em áreas urbanas. A 

prevalência estimada na Inglaterra aumentou em 45% entre 1991 e 2004 e continua a crescer. 

E, a estimativa é de 1: 2.400 crianças nascidas vivas com DF (STREETLY E DICK, 2005). 
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                                                                                Fonte: Hoffbrand, 1994 apud                  

                                                                                Oliveira, 2010.                                                                                                                                                                              

 
 
FIGURA 6 - Distribuição geográfica da Anemia falciforme, África, Ásia e Europa. 

 

Na Inglaterra, Hickman et al  (1999), realizaram um mapeamento da prevalência da 

Anemia falciforme e da beta talassemia, estimaram e validaram as taxas em grupos étnicos 

específicos. Os resultados apontaram uma concentração no grupo étnico negro, de 5.6 casos 

por 1000 nascimentos entre os negros caribenhos e 14.7 entre os negros africanos. 

A beta talassemia se apresentou de forma heterogênea e relativamente baixa na 

população com exceção dos cipriotas. A ocorrência entre os diversos grupos étnicos reflete a 

grande heterogeneidade e a dificuldade em estabelecer o país de origem, devido a falta de um 

programa de triagem neonatal. 

Em estudo realizado nos Estados Unidos sobre a estimativa da população com Anemia 

falciforme entre os Afro-americanos e Hispânicos em 2008, foi detectada a prevalência em 

nascidos vivos, por meio do Sistema Nacional de Informação de Triagem Neonatal, uma média 

de 119.100 casos, números baseados no estudo de prevalência da coorte de nascidos vivos. 

Mas caiu para 72.000 a 98.000 quando corrigido pela diferença da mortalidade precoce 

associada à Anemia falciforme e em outro estudo, realizado em negros nascidos vivos na região 

Oeste do Estado de Nova York (EUA) entre os anos de 1980 a 2006, foi encontrado uma taxa de 

incidência para Hb SS de 0.163% ou um caso em 615 nascimentos (LERNER et al 2009, 

HASSELL, 2010). 

Na América do Sul e Caribe o padrão da prevalência entre os negros segue parecidas as 

observadas em alguns países da África. A introdução do gene da Hb S nas Américas do Sul, 

Central (incluindo o Caribe) e Norte foi realizada por meio de escravos africanos. Excetuando o 

Brasil que terá abordagem específica, os países que tiveram o negro na composição racial das 
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suas populações mereceram estudos específicos sobre prevalências para negros, brancos e 

mestiços (Saenz, 1988 apud Naoum, 2010). 

No Brasil, a doença é predominante entre negros e pardos, também ocorrendo entre 

brancos. E cerca de 0.1% a 0.3% da população negra é afetada pela doença, e estima-se a 

existência de pelo menos dois milhões de portadores da HbS (TORRES et al, 2005,LOUREIRO 

& ROZENFELD, 2005). 

Estima-se que 5 a 6% da população brasileira carregam o gene para hemoglobina S, e 

700 a 1000 novos casos de doença falciforme surgem durante um ano. (LYRA et al., 2005)  

 No sudeste do Brasil, a prevalência média de heterozigotos (portadores) é de 2%, valor 

que sobe cerca de 6 a 10% entre negros. Estimativas, com base na prevalência, permitem 

estimar a existência de mais de 2 milhões de portadores do gene da HbS, no Brasil, e mais de 

8.000 afetados com a forma homozigótica (HbSS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Fonte: Cançado e Jesus, 2007. 

 

FIGURA 7 – Distribuição da frequência do gene S e da DF no Brasil 

 

Estudos sobre mortalidade no Brasil revelam a importância e complexidade dessa 

doença. Alves et al. (1996) observaram que 78.6% dos óbitos devidos à doença falciforme 

ocorreram até os 29 anos de idade, e 37.5% concentraram-se nos menores de 9 anos. Em outro 

estudo realizado em Uberaba (MARTINS et al, 2010), demonstraram que a média de idade ao 

óbito por Doença falciforme foi de 33.5 anos, na Bahia foi de 26.5 e no Rio de Janeiro 31.5 anos. 

Naoum (2000a) descreve que a heterogênea distribuição regional do gene Hb S na 

população brasileira se deve a dois fatores básicos: a sua introdução predominantemente por 

negros africanos, em regiões específicas, durante a nossa colonização e aos processos de 

miscigenação racial, que ocorrem com intensidades variáveis nas diversas regiões do país. Os 
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estudos realizados em laboratório com 101 mil amostras de sangue de 65 cidades de todas as 

regiões brasileiras mostraram que a prevalência do gene Hb S é maior na região norte (4.49%) e 

decresce gradativamente em direção ao sul: nordeste (4.05%), centro-oeste (3.11%), sudeste 

(1.87%) e sul (1.87%), na amostra total (negros e brancos). Quando consideramos apenas o 

grupo de negros a prevalência é quase homogênea entre as regiões, com variações entre 4.03 e 

5.54%. A prevalência específica entre 15 estados brasileiros mostrou que na população geral, a 

Bahia foi o que apresentou maior prevalência (5.48%), seguido de Alagoas (4.83%), Piauí 

(4.77%) e Pará (4.40%). 

Diniz et al (2009), em estudo realizado com 116.271 recém-nascidos no Distrito Federal, 

encontrou a prevalência de 3.23% para portadores do traço (AS) e 0.09% de portadores de 

Anemia falciforme (SS). 

O Estado da Bahia apresenta a maior frequência brasileira para Hb S, sendo que 

Azevedo et al. (1980) descreveram frequências que variam de 4.7% a 15.4% ao estudarem 

diversos grupos populacionais no Estado. Em um estudo com 590 recém-nascidos, Adorno et al. 

(2005) descreveram a frequência de 9.8% para heterozigotos AS; 6.5% para portadores de AC; 

0.9% com anemia (SC) e 0.2% para portadores de anemia (SF), além de portadores de traço 

para alguma das talassemias em 22.2% de recém-nascidos em uma maternidade pública da 

cidade de Salvador-BA.  

Um estudo realizado numa comunidade remanescente de quilombolas em Cordoaria, 

Camaçari na Bahia, com 182 pessoas da comunidade, foi encontrado o percentual de 9.9% 

portador com traço (AS) e 1.65% de portadores de Anemia falciforme (SS) para a amostra em 

estudo (RAMOS et al, 2009). 

Estudo realizado por Amorim (2010), para doença falciforme, com o banco de dados do 

Sistema de Referência e Triagem Neonatal da APAE – Salvador entre 2007 a 2009 revelou que 

a incidência no Estado foi de 1/677 nascidos vivos, e os municípios com o maior número 

absoluto de casos positivos foi, Salvador com 224 casos (23.2%), Feira de Santana com 44 

casos (4.6%), Lauro de Freitas com 21 casos (2.2%), Camaçari com 18 casos (1.9%) e Valença 

com 14 casos (1.8%). 

E, as maiores incidências por cada 1000 nascidos vivos foram Feira da Mata (37,4), Ichu 

(16,9), Mansidão (9,68) e Pedrão (9,66). Entre 5,0 e 9,0 casos/1.000 NV foram observados em 

Araçás, Aiquara, Umburanas, Santa Maria da Vitoria, Madre de Deus, Salinas da Margarida, 

Riachão do Jacuípe, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Itaquara, Saúde, Conceição do 

Jacuípe e São Gonçalo dos Campos (AMORIM, 2010). 
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3.4 Doença falciforme: aspectos clínicos 

Uma das características das doenças falciformes é a sua variabilidade clínica. Apesar 

dos pacientes apresentarem a mesma doença genética, o curso clínico é variável, com a 

presença de doenças de evolução benigna, até mesmo assintomáticas, até complicações graves 

e óbito (CANÇADO, 2007). 

Fatores moduladores da gravidade clínica atualmente estudados são: genótipo, haplótipo 

relacionado ao complexo do gene beta, concentração de hemoglobina fetal, associaçào com 

talassemia alfa, leucocitose, síndrome torácica aguda, insuficiência renal, acidente vascular 

cerebral, presença de três ou mais crises dolorosas por ano (CANÇADO, 2007). 

As manifestações clínicas da doença ocorrem a partir do primeiro ano de vida e 

apresentam grande variabilidade. O problema clínico mais freqüente é a crise dolorosa vaso-

oclusiva. O processo de hemólise crônica do eritrócito que acompanha a Anemia falciforme é 

responsável por obstrução vascular, com crise de dor, infartamento e necrose de diversos 

órgãos. Durante a crise vaso-oclusiva, as células falciformes densas aderem-se ao endotélio das 

vênulas pós-capilares, levando a estase do fluxo sangüíneo. Nestas condições, complicações 

cardiovasculares podem ocorrer determinando óbito em pacientes jovens (ROBBINS et al. 

1991). 

De modo geral, além da anemia crônica, as diferentes formas de doenças falciformes 

caracterizam-se por numerosas complicações que podem afetar quase todos os orgãos e 

sistemas, com expressiva morbidade, redução da capacidade de trabalho e da expectativa de 

vida. Além das manifestações de anemia crônica, o quadro é dominado por episódios de dores 

osteoarticulares, dores abdominais, infecções (principalmente devido ao seqüestro esplênico) e 

enfartes pulmonares, retardo do crescimento e maturação sexual, acidente vascular cerebral e 

comprometimento crônico de múltiplos orgãos, sistemas ou aparelhos. (ANVISA, 2001). 

Alterações renais são comuns em adultos. Também foram descritos úlceras de perna e 

litíase biliar. Em relação ao sistema respiratório, devido à obstrução em vasos pulmonares 

podem causar taquipnéia, sinais de consolidação pulmonar e ocasionalmente atrito pleural.  

(CHARACHE et al.,1985). 

O priaprismo caracteriza-se por ereções involuntárias persistentes do pênis, podendo 

causar ou não danos à função sexual, dependendo da duração para a resolução  do episódio. 

Geralmente são ereções dolorosas, podendo durar semanas. O tratamento busca o 

esvaziamento do corpo cavernoso, alívio da dor e evitar impotência. As medidas profiláticas 

congregam o aumento da ingestão de líquidos e esvaziamento frequente da bexiga. O uso de 

banhos quentes tem sido adotado com sucesso em episódios leves. Em caso de persistência do 
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quadro recomenda-se esvaziamento da bexiga com uso de catéter de Foley, hidratação 

endovenosa rigorosa e alívio da dor com analgesia (CHARACHE et al.,1985). 

A febre, no paciente com anemia falciforme, pode ser manifestação secundária ao 

episódio de crise dolorosa, provavelmente como resultado da isquemia tecidual e liberação de 

pirógenos endógenos. Entretanto, em crianças, ela pode ser a única indicação de processo 

infeccioso, uma das complicações mais freqüentes nesta faixa etária (PLATT, 1995)  

Proteinúria é uma das manifestações mais frequentes das doenças falciformes e, quando 

há albuminúria pode indicar lesão glomerular. Em alguns casos, a proteinúria pode atingir níveis 

tão altos quanto na síndrome nefrótica mas, a hipercolesterolemia é incomum. O prognóstico 

destes pacientes é ruim e cerca de 2/3 evoluem para insuficiência renal crônica (FALK et al., 

1994)  

As infecções do trato urinário parecem ser frequentes nas doenças falciformes e os 

germes envolvidos são principalmente E.coli e Klebsiella/ Enterobacter sp (POWARS, et al., 

1991). 

A dactilite (Síndrome mão-pé) resulta da necrose isquêmica da Medula Óssea (MO) com 

dor, secundária ao aumento da pressão intramedular devido ao processo inflamatório 

subseqüente. Na infância os pequenos ossos das mãos e pés são afetados e o quadro clínico 

resultante chamado de síndrome mão-pé, consiste em edema doloroso que pode acometer um 

segmento de um dedo até as quatro extremidades. Predomina entre 6 meses e 2 anos, 

tornando-se progressivamente menos freqüente após os 5 anos, quando a MO ativa desaparece 

dos pequenos ossos periféricos. A necrose isquêmica da cabeça do fêmur é outra forma de 

necrose da medula óssea (WATSON, 1963). 

A osteomielite nas doenças falciformes é mais freqüentemente causada por Salmonella. 

Tem distribuição semelhante à da necrose isquêmica e provavelmente representa a colonização 

do osso morto após bacteremia por Salmonella. Infecções ósseas por Staphylococcus e 

Pneumococcus, indistinguíveis das infecções por Salmonella, também ocorrem com frequência 

aumentada (SERJEANT, 1992). 

Úlceras de membros inferiores estão entre as mais evidentes manifestações cutâneas da 

anemia falciforme. Essas lesões podem afetar socialmente o indivíduo acometido, comprometem 

sua capacidade produtiva e respondem por significativa parcela da procura aos serviços de 

saúde. (ANVISA, 2001). 

As alterações do sistema cardiovascular estão presentes na quase totalidade dos 

pacientes portadores de anemia falciforme (FALK, 1982). Muitas vezes, as manifestações desse 

aparelho constituem o aspecto dominante no quadro clínico.  
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3.5 Doença falciforme: tratamentos convencionais e novas terapias 

Não há tratamento específico para as doenças falciformes. Assim, medidas gerais e 

preventivas no sentido de minorar as conseqüências da anemia crônica, crises de falcização e 

susceptibilidade às infecções são fundamentais na terapêutica destes pacientes. Estas medidas 

incluem boa nutrição; profilaxia, imunizações diagnóstico e terapêutica precoce de infecções; 

manutenção de boa hidratação, higiene e evitar condições climáticas adversas, principalmente o 

frio, que desencadeia a falcização. Além disso, acompanhamento ambulatorial 2 a 4 vezes ao 

ano e educação da família sobre sinais clínicos da doença e paciente sobre a doença são 

auxiliares na obtenção de bem-estar social e mental (ANVISA, 2001). 

Profilaxia contra infecções com Penicilina previne 80% das septicemias por S. 

pneumoniae (Pneumococo) em crianças com anemia falciforme até 3 anos de idade (GASTON e 

VERTER, 1986). 

            A Terapia transfusional deve ser evitada no tratamento rotineiro de pacientes com 

doenças falciformes e está contra-indicada na anemia assintomática, crises dolorosas não 

complicadas, infecções que não comprometam a sobrevida ou instalação de necroses 

assépticas, porque está demonstrada a ausência de eficácia (VICHINSKY et al., 1995)  

Indicações Específicas de Transfusão:  

a) Acidente Vascular Cerebral 

b) Síndrome Torácica Aguda 

c) Anemia 

d) Crises Aplásticas 

e) Crises de Seqüestro Esplênico 

f) Priapismo 

g) Septicemia 

h) Gestação 

i) Cirurgia 

Até o momento, duas formas de terapia podem ser utilizadas alternativamente ao 

tratamento convencional das doenças falciformes, como o transplante de medula óssea e a 

administração oral de hidroxiuréia, um agente indutor da síntese de hemoglobina fetal. Os 

resultados com a hidroxiuréia são muito animadores tanto em adultos quanto em crianças. As 

doses iniciais podem ser de 10mg/kg de peso alcançando até 30mg/kg. Sendo a hidroxiuréia um 

agente que induz depressão da medula óssea, atenção especial deve ser tomada em relação ao 

número de granulócitos, plaquetas e reticulócitos que não devem ser inferiores a 2 x 109/L, 100 

x 109/L e 50 x 109/L respectivamente (ANVISA, 2001). 
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Sobre as alternativas para tratamento dessa doença, a Sociedade Brasileira de 

Transplante de Medula Óssea concluiu um consenso que coloca a Anemia falciforme entre as 

doenças que tem indicação de transplante de medula óssea, levando em consideração dados da 

literatura internacional que apontam a cura dos doentes tratados. Apesar dos avanços de novos 

tratamentos como o transplante de medula óssea e o uso de células-tronco para o tratamento da 

Anemia falciforme, o Ministério da Saúde ainda não incluiu a doença no rol de indicação para 

transplante, por isso ele ainda não é coberto pelo SUS (MASCARENHAS, 2009). 

Para o diagnóstico de Doenças Falciformes são sugeridas pela ANVISA as metodologias:  

- Eletroforese alcalina em acetato de celulose 

- Eletroforese ácida em agar ou agarose 

- Teste de solubilidade 

- Dosagem de Hemoglobina Fetal 

- Dosagem de Hemoglobina A2 

- Hemograma completo 

Obs: Focalização isoelétrica pode ser utilizada para testes de triagem (BRASIL, 2005). 

 

3.6 Aspectos Sociais na Doença falciforme e a Triagem Neonatal como política de 

inclusão social. 

A associação entre a alta prevalência da Anemia falciforme entre negros e 

afrodescendentes com sua história de exclusão social, fruto da herança do regime escravocrata 

e sua posterior abolição sem, no entanto, contemplá-los com políticas de inclusão social, 

contribuem para agravar o problema, pois determinaram a esses grupos até hoje, as piores 

condições de moradia, educação e saúde (HAMANN et al 2001). 

Sendo uma doença crônica, Minayo (1991), afirma que o enfermo crônico é um 

personagem social com necessidades multideterminadas. Os indivíduos afetados sofrem 

diversos sintomas graves que podem levá-los a morte precoce ou deixá-los muitas vezes 

excluídos socialmente e incapazes de levar uma vida normal quando não tratados e 

acompanhados adequadamente por uma equipe médica multidisciplinar. 

A inclusão da pesquisa de hemoglobinopatias no Programa Nacional de Triagem 

Neonatal, também conhecido como Teste do pezinho, demonstrou ser um passo importante na 

diminuição da mortalidade por Anemia falciforme nos primeiros dois anos de vida, pois permite a 

identificação precoce desses indivíduos e a consequente introdução de profilaxia adequada para 

as infecções, como antibióticos e seguimento ambulatorial regular (Di NUZZIO e FONSECA, 

2004). 
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A palavra triagem se origina do vocábulo francês triage e em saúde coletiva, esta palavra 

ganha status de Atenção Primária à Saúde, que de maneira simplificada significa prevenção, ou 

seja, rastrear, selecionar, separar para promover a saúde em determinados grupos. O Programa 

de Triagem Neonatal surge também para melhorar a sobrevida e qualidade de vida dos 

portadores de doença falciforme. (RODRIGUES et al., 2010) 

No passado, crianças portadoras de transtornos metabólicos e hematológicos nasciam 

sem nenhuma perspectiva de vida. A partir da década de 60, os programas de rastreamento 

neonatal começaram a evoluir nos países em desenvolvimento por meio da Organização 

Mundial de Saúde. Doenças como o hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, fenilcetonúria 

e fibrose cística raramente apresentam sinais clínicos ao nascimento, o que faz do diagnóstico 

precoce uma peça fundamental. RODRIGUES et al., 2010) 

A triagem começou no Reino Unido, no final de 1950, com o rastreio de doenças 

metabólicas detectáveis através da urina e foi tido como sucesso. Já o rastreio neonatal pela 

coleta de sangue surgiu nos Estados Unidos, na década de 60, a partir de descobertas feitas por 

Robert Guthrie. A matriz utilizada foi uma amostra de sangue seco em papel-filtro, que permitiu 

que as amostras fossem enviadas para laboratórios centrais (RODRIGUES et al., 2010). 

Em 1972, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o Programa de Controle Nacional da 

Anemia Falciforme. Para a ampliação do Programa foram necessários mais de 20 anos de 

estudos e ensaios clínicos comprovando a importância do uso profilático de penicilina. Um sério 

problema do programa norte-americano foi a confusão entre traço, doença e uma teoria, não 

comprovada, de diminuição na expectativa de vida de portadores, o que resultou em exclusão 

social (RODRIGUES et al., 2010). 

Atualmente, nos Estados Unidos, mais de 98% de todas as crianças nascidas são 

testadas para transtornos de fenilcetonúria, doença falciforme e hipotireoidismo. Essa triagem 

permite o tratamento precoce adequado. A amostra de sangue seco, puncionada através do 

calcâneo de recém-nascidos, é testada em laboratórios públicos, avaliados pelo Centre of 

Disease Control and Prevention (CDC), o qual também se responsabiliza pelo suporte 

econômico e epidemiológico das avaliações de rastreio neonatal e testes genéticos 

(RODRIGUES et al., 2010). 

Montalembert e Tshilolo (2007) percebem que os falcêmicos que vivem na Europa e 

Estados Unidos recebem grande parte dos cuidados necessários para melhorar sua qualidade 

de vida. Porém, em países africanos, onde a estimativa de crianças afetadas pela doença 

falciforme provavelmente supera a casa dos 300.000 novos casos por ano, o acesso é desigual.  

No Brasil, alguns eventos importantes merecem destaque (RODRIGUES et al., 2010): 
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- Criação em 1990 da Comissão de Programas de Rastreamento Neonatal. 

- Em 1992, criação do Comitê de Hemoglobinopatias.  

-Em 1996, nos dias 16 e 17 de abril - delineamento de ações e iniciativas das políticas 

públicas voltadas às pessoas com doença falciforme no SUS por iniciativa do Grupo 

Interministerial para a Valorização da População Negra.  

- Em 10 de maio de 1996, o grupo de trabalho criado pela Portaria MS no 951/96, 

coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do MS, instalou, em agosto, 

o Programa de Anemia Falciforme, que tinha como meta a busca ativa de casos, o 

conhecimento da real extensão da doença, a ampliação do acesso ao diagnóstico e ao 

tratamento, o cadastramento de doentes, o desenvolvimento de ações educativas, o treinamento 

de recursos humanos, a pesquisa, a bioética e a configuração de centros de referência.  

- Em 2001, foi estabelecida a Portaria Ministerial GM Nº. 822/01 em 12 estados da 

Federação que incluiu as hemoglobinopatias no PNTN. 

- Em 2004 foi instituída a Coordenação da Política Nacional do Sangue e 

Hemoderivados, setor encarregado de traçar uma política de atenção a doença falciforme, 

conforme Portaria GM no 1391/05.36  

Um dos principais objetivos do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) é a 

garantia de que todos os nascidos vivos no território nacional sejam testados para as doenças 

definidas pelo PTN, mas infelizmente problemas socioeconômicos e culturais, falta de 

informação quanto a importância da triagem e dificuldade dos pais em levar os filhos para 

realização dos exames agendados, dificultam a cobertura populacional (RODRIGUES et al., 

2010). 

No Estado da Bahia, a triagem neonatal para doença falciforme, oferecida como 

programa de Saúde Pública com acesso universal através do Sistema Único de Saúde (SUS), 

teve início em Junho de 2000, através de iniciativa da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Salvador (APAE-Salvador) em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado 

da Bahia (SESAB). Um ano depois, em seis de Junho de 2001, o Ministério da Saúde, por meio 

da Portaria n° 822/2001, instituiu o Programa Nacional de Triagem Neonatal com os seguintes 

objetivos:  

a) ampliação da cobertura para 100% dos nascidos vivos;  

b) busca ativa doa pacientes triados; 

c) confirmação diagnóstica 

d) acompanhamento e tratamento adequado dos pacientes identificados. (PNTN) (SANTOS 

SILVA et al., 2006). 
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Entre as patologias que podem ser precocemente diagnosticadas pelo Teste do Pezinho 

nos recém-nascidos destacam-se o hipotireoidismo congênito (HC), a fenilcetonúria (FENIL) e as 

hemoglobinopatias, atualmente triadas pela APAE através do SUS. Já aderiram ao programa 

100% dos municípios e o objetivo da APAE Salvador é alcançar 100% dos recém-nascidos vivos 

do Estado. A APAE-Salvador, instituição que vinha realizando o teste do pezinho desde 1992, foi 

credenciada como Serviço de Referência em Triagem Neonatal, SRTN em fase II, ou seja, 

responsável pela triagem neonatal para hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria e doença 

falciforme (DF) para todo o Estado da Bahia (RAMALHO et al 2003). Em Feira de Santana a 

APAE faz apenas a coleta de sangue e envia para Salvador. 

Um estudo realizado por Amorim et al (2010) descreve as características gerais dos 

recém-nascidos triados (RNs) para Doença falciforme no Estado da Bahia nos anos 2007-2009, 

demonstrando o aumento no número de casos detectados de 33% nesse período, coincidindo 

com o aumento da cobertura (a adesão de 100% dos municípios ao PNTN foi atingida em 2007) 

e do número de RNs triados (92.2% em 2009). Isso reflete a melhoria do acesso a triagem 

neonatal no Estado da Bahia, o que resulta no aumento da capacidade de detecção da Doença 

falciforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                            Fonte: Amorim et al, 2010. 

FIGURA 8 – Distribuição das incidências da Doença falciforme nos municípios da Bahia, Brasil, segundo a 
Triagem Neonatal entre 1º de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2009. 
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3.7 Doença falciforme: aspectos ambientais 

Os principais interferentes ambientais que certamente tem influência nas consequências 

fisiopatológicas da Doença falciforme podem ser agrupados em três classes distintas, muitas 

vezes indissociáveis, e aqui identificados: (a) meio ambiente, (b) deficiência alimentar e 

qualidade nutricional inadequada e (c) deficiência nas assistências médica, social e psicológica 

(NAOUM, 2000). 

A população negra brasileira e, consequentemente os doentes falcêmicos, habitam as 

regiões mais pobres e carentes das nossas cidades. Os aspectos ambientais desses locais de 

moradias se caracterizam, em geral, pelas deficiências de saneamento básico, poluição 

ambiental, violência, qualidades inadequadas do ar, da água, de transportes e de higiene, 

situação nutricional deficiente e desbalanceada, notadamente de proteínas e vitaminas, águas 

contaminadas por nitritos e microorganismos provenientes de dejetos humanos e animais são 

fatores que concorrem para acentuar a mortalidade dos pacientes falcêmicos (NAOUM, 2000). 

As deficiências nos atendimentos médico e social, por sua vez, são determinantes para a 

queda da expectativa de vida e falta de auto-estima do doente falcêmico.  

É importante para os profissionais médicos e paramédicos que se dispõem a prestar 

assistência médica, social, psicológica e laboratorial, tenham também amplo conhecimento da 

história relatada de cada um dos pacientes falcêmicos, com referências ao seu modo de vida, 

dos ambientes em que vivem e trabalham, bem como das suas dificuldades diárias (transportes, 

alimentação, desemprego, violência, etc.).  

O atendimento médico especializado para o falcêmico está restrito a pouquíssimos 

centros, fato que o torna inexpressivo em nosso país. Somam-se a esta situação o 

desconhecimento médico e paramédico no que se refere à clínica, ao tratamento, ao diagnóstico 

clínico e laboratorial, e ao acompanhamento adequado e seguro do doente. Por outro lado, o 

atendimento social e psicológico sofre idênticas insuficiências acima expostas. Todos esses 

fatores listados como interferentes ambientais contribuem com as diversidades clínicas e 

hematológicas da anemia falciforme (NAOUM, 2000).  

O conceito de território ou de espaço transcende a sua condição física ou natural e 

recupera o seu caráter histórico e social. Dessa forma, o estudo das condições de vida, segundo 

a inserção espacial dos grupos humanos no território, tende a ser uma alternativa teórico-

metodológica para a análise das necessidades e das desigualdades sociais da saúde. 
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3.8 Sistema de Informações Geográficas: uma importante ferramenta no planejamento de 

políticas públicas 

Compreender a distribuição de dados oriundos de fenômenos ocorridos em determinados 

espaços se constitui hoje um grande desafio para a elucidação de questões centrais em diversas 

áreas de conhecimento, seja em saúde, em ambiente, em geologia, em agronomia entre tantas 

outras. Um exemplo pioneiro, onde intuitivamente se incorporou a categoria espaço às análises 

realizadas foi feito no século XIX por John Snow. Em 1854 quando ocorreu em Londres uma das 

várias epidemias de cólera trazida da Índia, Snow associou a localização dos chafarizes com a 

ocorrência de cólera (CÂMARA, 2001). 

Nos dias atuais a espacialização de dados de saúde tem-se mostrado cada vez mais 

importante para delimitação da atenção a saúde pelas equipes dos Programas de Agentes 

Comunitários - PACS e do Programa de Saúde da Família - PSF. O PACS incorporou o conceito 

de territorialização, essencial para o planejamento na implantação do PSF. Na gestão de uma 

unidade de saúde, a área de influência permeia a área coberta pela equipe de saúde de uma 

unidade, e sua abrangência corresponde à área geográfica de sua responsabilidade, onde se 

desenvolve o processo de apropriação do espaço local, assim como os índices de prevalência 

de agravos à saúde numa população adstrita também são levados em conta na territorialização 

para a instalação de uma unidade de saúde, refletindo a importância do estudo da distribuição 

espacial das patologias (Uglert 1995). Uma das ferramentas utilizadas na espacialização de 

dados de saúde é o Sistema de Informações Geográficas-SIG. 

Os SIG’s organizam as informações de um mapa em bases de dados geográficos que 

são constituídas por layers (camadas ou níveis). Cada layer representa um grupo de elementos 

do mesmo tipo. Como exemplo podemos ter em um mapa um layer de contornos de municípios, 

outro com as rodovias de acesso e um último com a localização dos postos de saúde de cada 

município. Toda base geográfica possui ao menos um layer. Este recurso permite que a 

pesquisa seja feita de acordo com os níveis de análise pretendidos (COSTA, 2009). 

Na área da Saúde, os Sistemas de Informações Geográficas têm se tornado ferramenta 

de grande utilidade. Sua capacidade de integrar diversas operações, como captura 

armazenamento, manipulação, seleção e busca de informação, análise e apresentação de 

dados, auxilia o processo de entendimento da ocorrência de eventos, predição, tendência, 

simulação de situações, planejamento e definição de estratégias no campo da Vigilância em 

Saúde para inúmeras enfermidades incluindo a Doença falciforme (BARCELLOS et al. 2008). 

O uso do SIG na saúde permite associar informações de diversas bases de dados, 

contribuindo com o avanço das análises espaciais para os sistemas de vigilância à saúde. A 



32 

 

produção de mapas permite visualizar situações de risco à saúde resultante da interseção e 

complementaridade dos eventos, sendo coerente com um conceito epidemiológico de vigilância 

do espaço (LAPA, 2001). 

 

4 METODOLOGIA  

 

4.1 Tipo de estudo 

O presente trabalho é de natureza exploratória, quantitativa e descritiva. Trata-se de 

desenho seccional e desenho agregado por bairros e Distritos. 

O subtipo de desenho seccional empregado foi de Inquérito na Atenção Básica  

Estudos seccionais são investigações que produzem “instantâneos” da situação de saúde 

de uma população ou comunidade, com base na avaliação individual do estado de saúde de 

cada um dos membros do grupo, e daí produzindo indicadores globais de saúde para o grupo 

investigado, são chamados também de estudos de corte-transversal. 

O subtipo de desenho agregado empregado foi de múltiplos grupos descritivos. 

Estudo Individual 

Estudos seccionais utilizam amostras representativas da população, devido às óbvias 

dificuldades para a realização de investigações que incluam a totalidade dos membros de grupos 

numerosos. No entanto, devido ao número de pessoas com DF relativamente baixo, nesse 

trabalho foram incluídos todos os achados, e para o cálculo de prevalência foi utilizado a base 

populacional do município. Esta modalidade de pesquisa é também chamada de “estudo de 

prevalência”.  

O subtipo de desenho seccional mais simples consiste no estudo de grupos em 

tratamento, com o emprego de registros institucionais, localizando a procedência de cada 

paciente.  

Em países com facilidades operacionais do processo de coleta de dados, o inquérito na 

atenção básica é empregado com razoável sucesso. A rigor, redes regionalizadas de atenção 

primária poderão legitimar metodologicamente a base populacional. A coleta de dados pode 

basear-se tanto em informações de registros, de caráter secundário, quanto na aplicação de 

instrumentos de detecção de casos daqueles que procuram os serviços em um dado período. 

Um aperfeiçoamento desse desenho constitui o estudo seccional multifásico. Nesse 

caso, aplicam-se instrumentos simplificados a toda população (ou amostra), definindo certo grau 

de suspeição a cada indivíduo, examinando-se mais cuidadosamente aqueles que atingiram 

pontos de corte em instrumentos de detecção. 
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Estudo Agregado 

Estudo que aborda áreas geográficas, analisando comparativamente indicadores globais, 

quase sempre por meio de correlação entre variáveis ambientais (ou sócio-econômicas) e 

indicadores de saúde. Nesse tipo de estudo, a área ecológica pode sintetizar um conjunto 

enorme de variáveis, aproximando mais esse tipo de estudo da realidade social concreta. 

Os estudos ecológicos podem ser classificados em: a) investigação de base territorial; b) 

estudo de agregados institucionais. No presente trabalho foi utilizada a investigação de base 

territorial em nível de bairros e distritos. 

Os estudos de agregados institucionais tomam organizações coletivas (exemplos: 

fábricas, escolas, prisões) de qualquer natureza como referência para a definição da sua 

unidade de informação. O atual crescimento da epidemiologia dos serviços de saúde considera 

unidades de saúde como agregados institucionais de observação e análise (ALMEIDA-FILHO E 

ROUQUARIOL, 1993). 

 

4.2 Área de realização do estudo 

O estudo foi realizado na cidade de Feira de Santana (FIG. 9), fundada em 1833, tem 

uma área total de 1.344 km2, sendo que a área rural tem 1.066 km2, subdividida em oito distritos, 

Bonfim de Feira, Governador João Durval Carneiro, Humildes, Jaguara, Jaíba, Maria Quitéria, 

Matinha e Tiquaruçu e a área urbana tem 277.80 km2 subdividida em 44 bairros. A cidade fica 

situada na região do semi-árido do Nordeste, Estado da Bahia, latitude 12° 15’ 25” S,  longitude 

38° 57' 53" W  e Altitude 256 metros,  clima quente e úmido. Comporta a segunda maior cidade 

do Estado da Bahia. (IBGE, 2008). 

Segundo dados do último censo, a população é composta por 556.642 habitantes (IBGE, 

2010). Feira de Santana conta com 318 estabelecimentos de saúde incluindo 111 da rede SUS 

(IBGE, 2009).  
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FIGURA 9 - Área de estudo. 
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4.3 População do estudo 

 

 

A população em estudo é composta pelos residentes no município de Feira de Santana, 

sendo os casos, as pessoas com Doença falciforme atendida nas 15 Unidades Básica de Saúde-

UBS da sede e da população adscrita em todas as 83 Unidades de Saúde da Família-USF, 

sendo 66 na sede e 17 na área rural de Feira de Santana. 

Os dados relativos à população pesquisada foram disponibilizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) de Feira de Santana. Esta população foi constituída pelas pessoas 

com Doença falciforme cadastrados pelos Agentes Comunitários de Saúde no período de junho 

de 2010 a março de 2011 em todas as 83 Unidades de Saúde da Família e nas 15 Unidades 

Básicas de Saúde do município de Feira de Santana. 

Foram registrados a priori pelos Agentes Comunitários de Saúde 360 casos de Doença 

falciforme. 

 A cobertura da Atenção Básica de Saúde (PACS e PSF) para Feira de Santana está em 

torno de 94.04%, estima-se, portanto que a população total coberta com os Serviços de Atenção 

Básica seja de 523.508 habitantes, (SIAB, 2011). 

 

4.4 Critérios de inclusão e exclusão no estudo 

Foram incluídos no estudo os indivíduos com diagnóstico confirmados para 

hemoglobinopatias revelado pelo teste do pezinho, exame laboratorial de Eletroforese de 

Hemoglobinas ou com confirmação por meio de relatório médico.  

 Os indivíduos que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I). 

 Foram excluídos os indivíduos cujo diagnóstico não pôde ser confirmado ou com 

diagnóstico para traço falciforme e os que não aceitaram participar voluntariamente da pesquisa. 
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4.5 coleta de dados 

No primeiro momento, foi feito contato com a Coordenação de Atenção Básica da SMS, 

com o objetivo de solicitar o quantitativo de pessoas com a Doença falciforme nas Unidades de 

Saúde (UBS e USF), o qual foi informado pelas Enfermeiras (os) responsáveis.  

Esse quantitativo de 360 pessoas com a Doença falciforme foi levantado no campo pelos 

Agentes Comunitário de Saúde, os quais perguntavam aos moradores de sua área de 

abrangência se haviam casos de Doença falciforme. Os casos eram então anotados em uma 

planilha confeccionada pela Coordenadora de Saúde da Criança, onde constavam: nome, 

endereço, micro-área, sexo, data de nascimento, diagnóstico de anemia ou traço, se faz 

tratamento e onde realiza (Anexo II). 

Fluxograma da primeira coleta de dados.  

 

 

 

No segundo momento, para coleta de dados sociodemográficos, socioeconômicos e 

clínicos foram realizadas pelo pesquisador, visitas domiciliares aos 360 registros e aplicados 

questionários (Anexo III) com questões fechadas às pessoas portadoras de Doença falciforme 

e/ou seus familiares que aceitaram participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

Os dados de localização geográfica (latitude e longitude), foram registrados no 

questionário utilizando o aparelho de GPS modelo GPSMAP 76CSx marca GARMIN. 
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Fluxograma da segunda fase de coleta de dados. 

 

 

 

4.6 Análises de dados  

 

4.6.1 Análise Individual 

4.6.1.1 Dados sociodemográficos – localidades com casos, dados confirmados, casos por 

bairros e Distritos, raça/cor, sexo e faixa etária, estado civil e religião. 

 

4.6.1.2 Dados socioeconômicos e ambientais – renda familiar, escolaridade, os dados de 

escolaridade considerado foi a idade escolar a partir dos 6 anos (MEC, 2009) , os 

menores de 6 anos foram classificados como “Não se aplica”  e esgotamento sanitário. 
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4.6.1.3 Dados clínicos – fenótipos da Doença falciforme, número de transfusões, número de 

internações, número de crises álgicas por ano, número de casos graves, moderados e leves 

conforme a classificação de gravidade na qual foi adotado o critério descrito por Cançado (2007), 

em que todos os 223 casos com a Doença falciforme SS e SC/outros foram classificados de 

acordo com o quadro abaixo: 

 

Gravidade Código Nº de transfusões Nº de crises 
álgicas/ano 

Ocorrência 
de AVC 

Leve 0 Nenhuma Nenhuma Não 

Moderada 1 ≤ 10 ≤ 10 Não 

Grave 2 > 10 > 10 Sim 

 

Esses dados foram processados utilizando a função Transform – Compute variable no 

programa SPSS (Anexo IV). 

 

4.6.1.4 Dados de acompanhamento e de atendimento – pessoas acompanhadas pelo serviço 

de hematologia, local de atendimento, frequência de consultas médicas, uso de hidroxiuréia e 

local de atendimento quando em crise. 

 

4.6.1.5 Teste do Qui-quadrado 

Foi aplicado o Teste Qui-quadrado utilizado para verificar se a frequência com que os 

elementos de um grupo que se dividem em classes de uma variável nominal categorizada é ou 

não idêntica (MAROCO, 2003). Foram consideradas estatisticamente significantes as diferenças 

encontradas com p-valor≤0.05, ou seja, um nível de significância de 5%. 

 

4.6.2 Análise de agregado 

Foram considerados como unidade de análise os Distritos da área rural e os bairros da 

área urbana, para os quais foram calculadas e distribuídas as frequências e prevalências da DF. 

 

4.6.2.1 Coeficientes de prevalências 

Considerando a cobertura da Atenção Básica de 94.04% do município, para os cálculos 

de prevalências foi utilizada a base populacional segundo censo do IBGE 2010. 
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Foram feitos os cálculos de prevalência geral para o município como um todo e 

específicos por bairros e Distritos. Foram realizados segundo os fenótipos SS e SC/outros, 

raça/cor autodeclarada, faixa etária, sexo e a média geral da idade.  

Foi medida a razão de prevalência (RP) utilizando o comando “csi #a #b N1 N2” no 

programa STATA, onde: 

a= frequência de não expostos                           N1= população de não expostos 

b= frequência de expostos                                  N2= população de expostos (Anexo V). 

Foi realizada também a análise entre o diagnóstico precoce e a gravidade da DF, onde 

foram cruzados os dados de faixa etária e gravidade. Como a triagem para o teste do pezinho 

teve início em grande escala na Bahia em 2001, foi considerado como diagnóstico precoce as 

pessoas com idade de zero a 10 anos com diagnóstico positivo para DF. Dessa forma, verificou-

se se o diagnóstico precoce interferiu no transcurso clínico da doença. De forma que 

essa relação pode ser mensurada ao se comparar a faixa etária com o número de 

pessoas classificadas como grave. 

Para as análises estatísticas foram utilizados os Programas Excel for Windows 2007, 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 15.0), e o Statistic Data Analysis (STATA 

10.0). 

 

4.6.2.2 Distribuição espacial da DF no município, Sede e área rural. 

Foi construído mapa de pontos para representar a distribuição dos casos de DF e das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS e USF) em toda a área do município, Sede e Distritos. E 

também, mapas coropléticos de intensidade para representar as prevalências onde cada 

intensidade de cor nos polígonos, correspondeu à magnitude do valor de prevalência. 

Utilizando o recurso de sobreposição de mapas com diferentes atributos, foram 

confeccionados os seguintes mapas: prevalência de DF com gráficos da proporção de suas 

frequências, com gráficos de frequência proporcional dos fenótipos SS e SC/Outros e com 

gráficos representando a frequência proporcional de DF para graves e moderados. 

Devido a pouca variação dos dados, a área rural não foi representada em mapas para 

outras variáveis, só foram representados os bairros que constitui a Sede. 

A etapa de montagem do SIG e construção dos mapas foram executadas no software 

ArcGIS 9.0, a partir da base digital de Feira de Santana, para permitir a distribuição espacial de 

dados e sua visualização. A sobreposição de mapas possibilitou a visualização de possíveis 

relações entre as variáveis. 
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Para a espacialização dos dados foram realizadas as seguintes etapas 

1. Organização da planilha de dados contendo as variáveis de interesse, bem como as 

respectivas coordenadas geográficas. 

2. Foi adicionado a planilha com os dados ao software ArcGIS para a ser convertido em 

formato “shape file” e configuração de ponto. Utilizado o Datum WGS 84 para todas as 

conversões. 

3. Os dados foram relacionados a uma planilha com a mesma codificação (FID). 

4. Os mapas confeccionados foram de pontos para casos de DF e para as Unidades de 

Saúde, intensidade para frequências, prevalências geral, casos de SS e SC/outros, médias de 

transfusão, percentuais de gravidade para moderados e graves, e mapas de sobreposição de 

coeficientes de prevalência geral e de fenótipos SS e SC/outros e coeficientes de prevalência 

geral e percentuais de gravidade SS e SC/outros. 

 

4.7 Comitê de Ética 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) envolvendo seres 

humanos do Departamento de Ciencias Biológicas da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), segundo normas da Resolução 196/96 Conselho Nacional de Saúde e 

registrada neste CEP sob protocolo nº 131/2010, CAAE 0129.0.059.000-10. (Anexo VI). 

Ao ser aplicado o questionário, o TCLE foi lido e ressaltados todos direitos e garantias 

aos sujeitos da pesquisa bem como, o anonimato, a disponibilidade, a conveniência e 

assegurados a todos que poderia não participar da pesquisa se assim o quisessem, sem 

nenhum tipo de problema, mal-estar ou penalização.  
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5. RESULTADOS 

5.1 Estudo Individual  

5.1.1 Dados sócio-demográficos 

 

Do total de 360 casos informados pela Secretaria de Saúde de Feira de Santana, 298 

foram registrados para área urbana e 62 para a área rural. Entretanto, desse total, foram 

confirmados nesse estudo apenas 223 casos. Destes, 181 na área urbana e 42 na área rural 

(TAB 1). 

 
TABELA 1 - Número total de casos informados pela SMS de Feira de Santana no ano de 2010 a 
2011 e número de casos confirmados em campo. 

  Área urbana Área rural Total  Total Confirmado 

 
N % N % N % 

Casos informados 292 81 68 19 360 62 

Casos confirmados 181 81 42 19 223   

 

  Com relação ao sexo, a frequência foi maior entre as mulheres. A faixa etária 

predominante foi entre os menores de um ano a 10 anos, sendo a menor frequência observada 

entre os maiores de 40 anos. Em relação à raça/cor, as pessoas que se autodeclararam de 

raça/cor preta, e de raça/cor parda, apresentaram os maiores percentuais. Na distribuição dos 

casos segundo estado civil e religião predominaram os solteiros e católicos (TAB 2). 
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TABELA 2 - Caracterização dos casos de Doença falciforme segundo dados sociodemográficos - 
Feira de Santana, 2010 e 2011. 

Características    N=223  %         

       Sexo 
      Masculino 99 44.4 

    Feminino 124 55.6 
    

       Faixa etária 
      Menor de 1 a 10 anos 79 35.4 

    De 11 a 19 anos 52 23.3 
    De 20 a 29 anos 40 17.9 

    De 30 a 39 anos 32 14.3 
    Mais de 40 anos 20 9.1 

    

       Raça/Cor 

      Branca 8 3.6 
    Parda 112 50.2 

    Preta 103 46.2 
    

       Estado civil 
      Casado 54 24.2 

    Solteiro 163 73.1 
    Viúvo 5 2.3 

    Divorciado/separado 1 0.4 
    

       Religião 
      Nenhuma 15 6.7 

    Católica 126 56.5 
    Evangélica 81 36.4 

    Outras 1 0.4         

 Das 173 pessoas em idade escolar, 4.1% nunca estudaram, a maioria tem o 1º grau e 

apenas 4.1% tem nível superior e ou pós-graduação. Com relação a renda familiar, a grande 

maioria dos entrevistados ganha até 1 salário mínimo e apenas 7.6% ganham mais de 2 

salários. Mais da metade não possui esgotamento sanitário (TAB. 3).   
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TABELA 3 - Distribuição dos casos de DF segundo características socioeconômicas e 
ambientais, Feira de Santana, 2010 e 2011. 

Características N=223  %     

 
Escolaridade 
Não se aplica* (< de 5 anos) 50 22.4 

   
Nenhuma 7 4.1 

  I grau completo 106 61.2 
  II grau completo 53 30.6 

  Superior completo e Pós 7 4.1 
  

     Renda 
    Menos de 1 salário 29 13 

  1 salário minimo 125 56.1 
  Até 2 salários 52 23.3 

  Mais de 2 até 5 salários 17 7.6 
   

Esgotamento sanitário 

    Tem 93 42 
  Não tem 130 58 

  * Idade escolar considerada foi a partir dos 6 anos (MEC, 1996). 
 
 
5.1.2 Dados clínicos  
 

Com relação ao diagnóstico diferencial, observou-se que 125 pessoas são portadoras do 

fenótipo SS enquanto 98 são distribuídas entre os fenótipos SC e outras hemoglobinopatias, três 

pessoas com SBeta, uma com SD e uma com SF.  

No que se refere à evolução clínica da doença, menos da metade dos entrevistados 

responderam nunca ter feito transfusões, enquanto a maioria já fizeram entre 10 ou mais 

transfusões. 

Os dados de internações hospitalares revelaram a grande procura pelos hospitais 

públicos. 

Com relação às crises álgicas, a grande maioria (89.7%) respondeu já ter sofrido de 

crises de dor pelo menos uma vez por ano.  

Observou-se que para as 125 pessoas com fenótipo SS, 13.6% foram classificadas como 

grave, enquanto que para as 98 pessoas com fenótipo SC/outros apenas 2% foram classificados 

como grave (TAB. 4). 
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TABELA 4 - Dados clínicos das pessoas com DF, Feira de Santana, 2010 e 2011.   

Dados relacionados à doença de base N=223     %     

       Tipo de hemoglobinopatia 
      SS 125 

  
56.1 

  SC/outras* 98 
  

43.9 
  

       Nº de transfusões 
      Nenhuma 106 

  
47.5 

  Até 10 transfusões 97 
  

43.5 
  Mais de 10 transfusões 20 

  
9 

  

       Nº de internações hospitalares por ano 

      Nunca foi internado 49 
  

22 
  Até 10 vezes 128 

  
57.4 

  De 11 a 20 vezes 25 
  

11.2 
  Mais de 20 vezes 21 

  
9.4 

  

       Nº de crises álgicas por ano 

      Nunca apresentou crises 23 
  

10.3 
  1 a 24 crises por ano 148 

  
66.4 

  Mais de 24 crises por ano 52 
  

23.3 
  

       Nível de gravidade para SS** 
      Leve 9 

  
7.2 

  Moderado 99 
  

79.2 
  Grave 17 

  
13.6 

  Total 125 
     

       Nível de gravidade para SC/outros** 
      

       Leve 11 
  

11.2 
  Moderado 85 

  
86.7 

  Grave 2 
  

2 
  Total 98           

* Fenótipos SD, Sbeta SF. 
**Conforme critério de nº de transfusões, crises álgicas e ocorrência de AVC. 
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5.1.3 Dados de acompanhamento e atendimento 

  

Os dados de acompanhamento mostram que mais da metade das pessoas com DF são 

acompanhadas por hematologista, enquanto mais de 35% não possuem acompanhamento. 

Sobre o local de atendimento, a maior parte procura serviços especializados públicos ou 

particulares e mais de 35% procuram sempre a USF.  A maioria das pessoas doentes faz 

consultas numa frequência de 3 em 3 meses. E nas crises, predominaram aquelas que procuram 

os hospitais públicos. Quanto ao uso do medicamento hidroxiuréia, a maioria (86.5%) não tem 

acesso ao tratamento (TAB. 5). 

 
TABELA 5 - Distribuição das pessoas com DF segundo dados de acompanhamento e 
atendimento, Feira de Santana, 2010 e 2011. 

Acompanhamento/atendimento N=223 

 
% 

 
       Acompanhadas com hematologista 

    Sim 

  

139 

 

62.3 

 Não 

  

84 

 

37.7 

 
       Local de atendimento 

    Sempre na USF 

 

79 

 

35.4 

 Em Centro de Hematologia público 86 

 

38.6 

 Outras* 

  

58 

 

26 

 
       Frequência de consultas médicas 

    Apenas nas crises 

 

58 

 

26 

 Todos os meses 

 

14 

 

6.3 

 Outros** 

  

151 

 

67.7 

 
       Local onde é atendido nas crises 

    Na USF 

  

9 

 

4 

 Na UBS 

  

6 

 

2.7 

 Em hospitais públicos 

 

176 

 

78.9 

 Outros*** 

 

32 

 

14.3 

 
       Uso de hidroxiuréia 

    Nunca usou 

 

193 

 

86.5 

 Está usando 

 

22 

 

9.9 

 Já usou     8   3.6   

*Convênios e particulares   ** Entre 3 em 3 meses    

    ***Policlínicas e hospitais particulares 
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Na distribuição dos casos de DF segundo tipo, características sociodemográficas, 

econômicas, ambientais e clínicas observaram-se diferença estatisticamente significante entre 

as pessoas com fenótipos SS e SC/Outros para as seguintes variáveis: renda familiar acima de 2 

salários mínimos (p≤0.022); número de transfusões sanguíneas (p≤0,0001); frequência de 

internações (p≤0,0001); gravidade da doença (p≤0.007); e procura por hospitais públicos 

(p=0,045) (TAB. 6). 

 
TABELA 6 - Associação da DF segundo variáveis estudadas (N=223). 
Características (%) SS (%) SC/outros p-valor* 

    Sexo 

   Masculino 48 39.8 0.221 

Feminino 52 40.2 

     Faixa etária  

   < 1 a 10 36 34.7 

 11 a 19 26.4 19.4 

 20 a 29 16 20.4 0.687 

30 a 39 12.8 16.3 

 40 + 8.8 9.2 

     Raça/cor 

   Preta 55.3 44.7 

 Parda 56.3 43.8 0.924 

Branca 62.5 37.5 

     Escolaridade 

       Não se aplica 25.6 18.3 

 Nenhuma 2.4 4.1 

 1º Grau 48 47 0.584 

2º Grau 20.8 27.5 

 Superior/Pós 3.2 3.1 

     Renda 

       Menos de 1 salário mínimo 12 14 

 Até 1 salário mínimo 64.8 45 0.022* 

Até 2 salários mínimos 17.6 31 

 De 2 a 5 salários mínimos 5.6 10 

         Total de transfusões 

       Nunca fez transfusões 26.4 73.6 

 Até 10 vezes 59.2 24.4 <0.0001* 

Mais de 10 vezes 14.4 2 

     Total de internações por ano 

       Nunca foi internado 32.7 67.3 

 Até 10 vezes  57 43 <0.0001* 

De 11 a 20 vezes 84 16 

 Mais de 20 vezes 71.4 28.6 

     Esgotamento Sanitário 

       Sim 46.4 35.7 0.108 

Não 53.6 64.3 

     Acompanhamento com Hematologista 

      Sim 64.8 59.2 0.390 

Não 35.2 40.8 

     Frequência de acompanhamento 

       Apenas nas crises 25.6 26.5 

 Todos os meses 5.4 7.2 0.871 

Outros** 69 66.3 
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Continuação da tabela 6 (N=223). 
Características (%) SS (%) SC/outros p-valor* 

Crises álgicas por ano 

       Nunca apresentou crises 43.5 56.5 

 1 a 24 crises 56 44 0.348 

Mais de 24 crises 62 38 

     Gravidade 

       Leve 7.2 11 

 Moderado 79.2 87 0.007* 

Grave 13.6 2 

     Local de atendimento 

       Sempre na USF 48.1 51.9 

 Em Centros de Hematologia 57 43 0.125 

Outros*** 65.5 34.5 

     Local de atendimento nas crises 

       Na USF 2.4 6 

 Na UBS 2.4 3.2 0.045* 

Em Hospitais públicos 85.6 70.4 

 Outros**** 9.6 20.4   

*p ≤ 0.05  ** De 3 em 3 meses a 1 ano  *** Em Convênios e Particulares   **** Clínicas e Particulares 

 

5.2 Estudo agregado 

5.2.1 Coeficientes de prevalências 

A prevalência geral para o município foi de 4 casos/10.000 habitantes. A TAB. 7 mostra 

que o coeficiente de prevalência da DF foi um pouco maior para o sexo feminino, tanto na área 

urbana quanto na área rural, mas essa diferença não foi estatiscamente significante (p≤0.4123). 

 
TABELA 7 - Prevalência da DF segundo sexo, Feira de Santana, 2010 e 2011. 

Localidade População Coef. Prev./10.000hab. 

 
Masc. Fem. Masc. Fem. 

Área urbana 215088 243740 4.6 5.1 

Área rural 22384 23126 8 10.4 

 

A TAB. 8 apresenta os dados de prevalência da DF quanto a faixa etária, o maior 

coeficiente de prevalência por 10 mil habitantes apresentou 8.3 casos entre os menores de 1 a 

10 anos e o menor coeficiente de 1.2 casos para a faixa etária de 40 anos ou mais, evidenciando 

uma tendência de diminuição da prevalência à medida que a faixa etária aumenta.  

 
TABELA 8 - Prevalência da DF segundo faixa etária, Feira de Santana, 2010 e 2011. 

Faixa etária < 1 a 10 11 a 19 20 a 29 30 a 39 40 + Total 

Casos DF 79 52 40 32 20 223 

Pop. 95369 89033 112362 94666 165056 556486 

C. Prevalência* 8.3 5.8 3.6 3.4 1.2 4.0 

* Coeficiente de prevalência = (Casos/Pop) x 10.000 hab. 
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Nesse estudo, a média de idade geral foi de 18.5 anos. Entre as pessoas com 

diagnóstico SS, foi de 17.5 anos e com diagnóstico SC foi de 19.8 anos. A variação da idade 

para as pessoas com fenótipos SS foi de 0 a 54 anos e para as pessoas com fenótipos 

SC/Outros de 0 a 68 anos.  

A TAB. 9 apresenta os dados de prevalência segundo raça/cor, observando-se que a 

maior prevalência foi entre os pretos com 8.9, seguido pelos pardos 3.8 e brancos com 0.8 

casos/10.000 habitantes.  

 
TABELA 9 - Prevalência da DF segundo Raça/cor, Feira de Santana, 2010 e 2011. 

Raça/cor Branca Preta Parda Total 

Casos 8 103 112 223 

Pop. 106502 116131 296540 519173 

C. Prevalência* 0.8 8.9 3.8 4.3 
* Coeficiente de prevalência = (Casos/Pop) x 10.000 hab. 

 

Admitindo-se que a categoria com maior número de casos foi a que constituiu o grupo 

exposto e com menor número de casos, a categoria de não expostos, foi realizado o cálculo de 

razão de prevalência no programa STATA SE/10.0, onde se constatou que na população em 

estudo a Razão de Prevalência (RP) foi 1.10 vezes maior entre as mulheres do que entre os 

homens ou 10% a mais entre as mulheres. A diferença para os sexos não foi estatisticamente 

significante (p≤0.4123). 

Quanto à raça/cor, a análise estatística apontou a RP 11.8 vezes maior para os pretos 

em relação aos brancos (p≤0.0001) e 5.03 vezes maior entre os pardos em relação aos brancos 

com p≤0.0001, diferenças, portanto, estatisticamente significantes. 

Quanto a faixa etária a proporção foi 6.8 vezes maior entre os mais jovens do que entre 

os maiores de 40 anos (TAB. 10).  

 
TABELA 10 - Razão de Prevalências – RP  

Categorias  RP IC* 

Homem/Mulher 1.10 0.84 – 1.45 

Branca/Preto 11.8 5.77 – 28.07 

Branca/Pardo 5.03 2.46 – 11.93 

Faixa etária  <1 a 10 anos /40 + 6.8 4.14 – 11.79 
*Intervalo de confiança – (IC 95%) 

 

De acordo com a TAB. 11, foi observado que das 123 pessoas na faixa etária de 0 a 10 

anos, apenas 3.3% foram classificadas como grave. Na faixa etária de 11 a 20 anos, das 63 
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pessoas, o percentual de graves subiu para 11.1% e na faixa etária com mais de 20 anos, das 

37 pessoas, 21.6% foram classificadas como grave. 

 

TABELA 11 - Relação entre a faixa etária e gravidade da DF, Feira de Santana, 2010 e 2011. 

 
Gravidade para SS e SC/outros 

  

 
Leve % Moderado % Grave % Total 

Faixa etária 

       0 a 10 anos 19 15.4 100 81.3 4 3.3 123 

11 a 20 anos 0 0 56 88.9 7 11.1 63 

Mais de 20 anos 1 2.7 28 75.7 8 21.6 37 

Total 20 

 
184 

 
19 

 
223 

 

5.3 Distribuição espacial da DF no município de Feira de Santana em 2010 e 2011. 

5.3.1 Dados individuais 

 

Dos 44 bairros que compõem a área urbana de Feira de Santana houve registros de 

Doença falciforme em 31 e dos oito Distritos que constituem a área rural houve registro em 6 

(TAB. 12).  

 

TABELA 12 - Distribuição da Doença falciforme na área urbana e rural de Feira de Santana no 
ano de 2010 a 2011. 

  Com registros Sem registros 

 
N % N % 

Bairros 31 70 13 30 

Distritos 6 75 2 25 

 

Na distribuição dos casos de doença falciforme oriundos do município como um todo, as 

maiores frequências foram para as localidades do Tomba 12.6%, Campo Limpo 9%, Humildes 

5.8%, Jaíba 4% e Matinha com 3.6%. 

Na distribuição da doença falciforme oriundos da sede do município segundo bairro e 

média de idade, as maiores frequências foram para os bairros do Tomba,15.5% (  de idade = 

19.9) e Campo Limpo, 11% (  de idade = 20.4). 

  Dentre as localidades da área rural, as maiores frequências foram para os Distritos de 

Humildes 31% (  de idade = 21.1), Jaiba 21.4% (  de idade = 13.2) e Matinha 19% (  de 

idade = 17.5). 

A FIG. 10 apresenta o mapeamento de todos os casos de DF e das Unidades de Saúde 

(UBS e USF) no município e na sede. 
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Pode-se verificar a ocorrência da DF em torno de 70% das localidades e estão 

distribuídas de forma dispersas em toda a área do município, observando-se variação quanto à 

concentração dos casos de DF na área urbana em relação à área rural, devido a migração da 

população para a área urbana nas últimas décadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 - Distribuição dos casos de DF e Unidades de Saúde na área rural e urbana de Feira de 
Santana, 2010 e 2011. 
 

A FIG. 11 e 12 ilustra detalhadamente as áreas do município e da Sede da cidade de 

Feira de Santana, onde se observou que a DF ocorre na maioria dos Distritos. 

Observou-se também que há Unidades de Saúde em todos os locais onde foram 

registrados casos de DF. 

Apesar de não ter sido registrado casos de DF em 13 bairros da Sede e em dois Distritos, 

provavelmente devido à subnotificação, observou-se a maior concentração de casos na sede. 

Verificou-se também que a distribuição espacial da doença ocorre em praticamente toda a área 

do município, não sendo observado padrão específico, refletindo assim a homogeneidade étnica 

da população, formada pela maioria de pretos e pardos. 
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FIGURA 11 - Distribuição da DF e das USF e UBS na área total do município de Feira de Santana, 2010 e 
2011.  
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FIGURA 12 - Distribuição da DF e das Unidades de Saúde destacando-se a área da Sede, Feira de 
Santana, 2010 e 2011. 
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5.3.2 Dados agregados 

Dentre as localidades pesquisadas (Distritos e Sede) os maiores coeficientes de 

prevalências da DF foram para os Distritos de Jaíba e Bonfim de Feira. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 13 - Distribuição da prevalência da DF na área total do município e na área urbana de Feira de 
Santana, 2010 e 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-CIS, 1-Tomba, 2-Muchila, 3-P. do Descanço, 4-Nova Esperança, 5-Aviário, 6-35BI, 7-Brasília, 8-Olhos D´Água, 9-

Jardim Acácia, 10-Serraria Brasil, 11-Chácara S. Cosme, 12- Centro, 13-Calumbí, 14-Gabriela, 15-Jardim Cruzeiro, 16-
Rua Nova, 17-Cruzeiro, 18- Sobradinho, 19-Campo Gado Novo, 20-Asa Branca, 21-Pampalona, 22-Campo Limpo, 23-
Subaé, 24-Limoeiro, 25-Santa Mônica, 26-Lagoa Salgada, 27-Parque G. Vargas, 28- Capuchinhos, 29-Ponto Central, 30-

SIM, 31-Campo Gado Velho, 32-CASEB, 33-Lagoa Grande, 34-Conceição, 35-Santo A. Prazeres, 36-Mangabeira, 37-
Queimadinha, 38-Baraúnas, 39-Cidade Nova, 40-Novo Horizonte, 41-Papagaio, 42-Parque Ipê, 43-Aeroporto. 
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Em todo o município, os maiores coeficientes de prevalências foram observados para o 

Aeroporto, 46.3, Limoeiro 26.5, Campo do Gado Novo 20, Distrito de Jaiba 19.8, Pq. Getúlio 

Vargas 13.2, Bonfim de Feira 11.7, Humildes 9.7 e Matinha com 9 casos por 10.000 habitantes. 

Detalhamento nas FIG. 14 e 15. Esses valores referem-se as taxas brutas e não foram feitas 

correções para minimizar o efeito da flutuação aleatória da população entre as localidades. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 14 - Mapa do detalhamento dos coeficientes de prevalecia da DF no município de Feira de 
Santana, 2010 e 2011.  
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FIGURA 15 - Detalhamento da distribuição dos coeficientes de prevalências da DF na área da Sede, Feira 
de Santana, 2010 e 2011. 
 
 

 

0-CIS ,1-Tomba, 2-Muchila, 3-P. do Descanço, 4-Nova Esperança, 5-Aviário, 6-35BI, 7-Brasília, 8-Olhos D´Água, 9-Jardim 
Acácia, 10-Serraria Brasil, 11-Chácara S. Cosme, 12- Centro, 13-Calumbí, 14-Gabriela, 15-Jardim Cruzeiro, 16-Rua Nova, 

17-Cruzeiro, 18-Sobradinho, 19-Campo Gado Novo, 20-Asa Branca, 21-Pampalona, 22-Campo Limpo, 23-Subaé, 24-
Limoeiro, 25-Santa Mônica, 26-Lagoa Salgada, 27-Parque G. Vargas, 28- Capuchinhos, 29-Ponto Central, 30-SIM, 31-
Campo Gado Velho, 32-CASEB, 33-Lagoa Grande, 34-Conceição, 35-Santo A. Prazeres, 36-Mangabeira, 37-Queimadinha, 

38-Baraúnas, 39-Cidade Nova, 40-Novo Horizonte, 41-Papagaio, 42-Parque Ipê, 43-Aeroporto. 

Coeficiente de prevalência da DF na área urbana 
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A FIG. 16 mostra o mapeamento da prevalência e a sobreposição de gráficos de frequências da 

DF por bairros na sede. 

Observou-se que as maiores frequências foram para os bairros do Tomba, Campo Limpo, 

Limoeiro, Gabriela, Conceição e Muchila, entretanto, as maiores prevalências de DF foram para 

os bairros do Aeroporto, Limoeiro e Campo do Gado Novo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 - Mapa de sobreposição da prevalência e frequência da DF, Sede, Feira de Santana, 2010 e 
2011. 

 

 

Coeficiente de prevalência de DF Coeficiente de prevalência geral de DF 
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A FIG. 17 mostra o mapa de prevalências por bairros e a sobreposição da frequência dos 

casos da DF representadas por gráficos, segundo a proporção de fenótipos SS e SC/Outros. 

Verificou-se que nos bairros do Limoeiro e Campo do Gado Novo a proporção do fenótipo 

SC/Outros é maior do que o fenótipo SS, e no bairro do Aeroporto encontrou-se a maior 

prevalência e a totalidade para o fenótipo SS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17 - Mapa de prevalência e sobreposição de gráficos de frequência da DF segundo os fenótipos 
nos bairros de Feira de Santana, 2010 e 2011. 
 

 

Frequência dos fenótipos 
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O mapeamento dos coeficientes de prevalências e a sobreposição dos gráficos de 

percentual de gravidade da DF (FIG. 18) mostraram que dos bairros com prevalência acima de 

26.5 casos/10.000 habitantes, no bairro do Campo do Gado Novo predominaram os casos 

classificados como grave, enquanto nos bairros de Limoeiro e Aeroporto só foram encontrados 

casos classificados como moderados. O bairro Parque Getúlio Vargas apresentou prevalência 

acima de 13 casos/10.000 habitantes e predominaram os casos graves em relação aos 

moderados. No bairro Asa Branca e Subaé com prevalências acima de 7.5 só foram encontrados 

casos classificados como moderado. Encontrou-se ainda, proporção maior de casos graves nos 

bairros do CIS, Tomba, Santa Mônica, Pampalona, Baraúnas e Campo Limpo. Nos demais 

bairros, a maior proporção foi para os casos classificados como moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18 - Mapeamento da prevalência da DF e a proporção de casos classificados como grave e 
moderado nos bairros, Feira de Santana, 2010 e 2011. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os 223 casos de DF encontrados serviram de base para o calculo de prevalência para o 

município, saliento que esse número pode não representar a totalidade que de fato existe no 

município, uma vez que, a pesquisa foi restrita a Atenção Básica, ficando fora do estudo outras 

fontes como, a APAE, o HEMOBA e outros Centros de Hematologia particulares. Essa questão 

poderia ser resolvida se a cidade contasse com um Centro de Referência para atendimento, 

tratamento e acompanhamento das pessoas com DF, no qual certamente, teria um banco de 

dados atualizado com todos os casos existentes no município. 

O presente trabalho utilizou para o estudo dados primários, inicialmente coletados por 

meio de inquérito na Atenção Básica, mas devido às limitações e a falta de um banco de dados 

organizado com informações corretas, foi necessário realizar a confirmação dos dados nas 360 

residências referidas com casos de DF. Foram encontradas algumas dificuldades nas coletas 

como: acesso aos bairros mais distantes da Sede e, principalmente na área rural, disponibilidade 

dos ACS para que acompanhasse as visitas do pesquisador e na localização das pessoas 

pesquisadas, escassez de recursos humanos e financeiros entre outras. No entanto, a 

oportunidade de coletar os dados por meio de entrevistas nos domicílios das pessoas com DF, 

proporcionou ao pesquisador vivenciar a realidade do problema, dando oportunidade para 

descrever com maior riqueza de detalhes o objeto de estudo. 

De acordo com os critérios considerados para inclusão na pesquisa foi observado que 

muitas pessoas tinham o diagnóstico para traço falciforme, sendo, portanto excluídos da 

pesquisa, essa perda de 38% do total de casos informados, em sua maioria, pode ter sido pela 

desinformação tanto dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) quanto dos familiares sobre a 

diferença entre o traço falciforme e a doença. O que mostra a necessidade de qualificação 

continuada para os ACS e maior esclarecimento para as pessoas com traço falciforme. 

Tradicionalmente, o traço falciforme é tido como uma condição benigna, parcialmente 

protetora contra malária e sem episódios de dor característica da doença falciforme (DIGGS et 

al., 1933).  

No entanto, há controvérsias, pois existem relatos na literatura de que o traço falciforme 

não é completamente benigno. SEARS (1978) descreve casos de morbidade relacionados ao 

traço falciforme. As complicações relacionadas a esta condição podem ser agrupadas em 

definitivas (exemplo: hematúria, infarto esplênico, morte súbita relacionada a esforço excessivo), 

possíveis (retinopatia, bacteriúria em gestantes), e prováveis (tromboembolia, aborto, baixa 

estatura). (TSARAS et al., 2009).  
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As complicações do traço falciforme descritas na literatura podem ter sido observadas 

também pelos ACS, o que pode ter sido a causa de confundimento tanto nos ACS como também 

entre as pessoas entrevistadas no primeiro levantamento realizado, justificando assim, o 

percentual de 38% de casos excluídos da pesquisa.  

A maior frequência de casos de DF foi encontrada no Distrito Sede, justificada pela maior 

concentração da população na área urbana, no entanto, a maior prevalência considerando a 

área urbana e rural, foi para um dos Distritos da área rural chamado Jaíba. A maior 

concentração na área urbana deveu-se ao processo de migração da população rural para as 

grandes cidades observada nas últimas décadas no Brasil. A ocorrência da doença, parece 

refletir a homogeneidade da composição étnica da população em estudo, reconhecidamente de 

pretos e pardos, cuja frequência e prevalência também predominaram.  

Buscando encontrar respostas para os resultados e para o elevado coeficiente de 

prevalência da DF nos bairros do Aeroporto, Limoeiro, Campo do Gado Novo, Distrito de Jaíba, 

Pq. Getúlio Vargas, Distrito de Bonfim de Feira, foram levantadas algumas hipóteses: 

- Subnotificação – Quais os fatores determinantes para essa subnotificação? 

- Elevado coeficiente nos bairros citados – pode ter sido causado pela flutuação aleatória 

da população presente nesses bairros? 

A maior frequência da DF para o sexo feminino observada no estudo em Feira de 

Santana, pouco difere da obtida em outras regiões. Segundo Felix et al. (2010), por se tratar de 

uma doença genética não ligada ao sexo, existem poucas publicações abordando esta variável 

na DF. Em estudo realizado por Platt (1995) nos Estados Unidos com 3.764 pacientes foi 

observado que 49% eram homens e 51% mulheres. Em outro estudo na cidade de Uberaba – 

Minas Gerais, Martins et al (2010) em um total de 103 pessoas, encontrou 47.6% do sexo 

masculino e 52.4% do sexo feminino. Por outro lado, os dados demográficos do estudo realizado 

por Ilozue et al (2010), observaram a predominância de indivíduos do sexo masculino 51.6%. 

Em relação a faixa etária, os achados se concentraram em menores de 1 ano a 10 anos, 

tanto a frequência (35.4%) quanto a prevalência (8.3/10.000hab.). E a faixa etária com as 

menores taxas foi entre os maiores de 40 anos que apresentaram frequência de 9.1% e a 

prevalência de 1.2 casos/10.000 habitantes.  

De maneira geral, em estudos com DF observa-se a predominância de pessoas jovens e 

a frequência de pessoas acima de 40 anos tende a diminuir devido a alta mortalidade. Platt 

(1995) em seu estudo sobre mortalidade na DF encontrou uma média de idade de 42 anos para 

homens e de 48 anos para mulheres com diagnóstico SS e de 60 a 68 anos com diagnóstico SC 

quando foram a óbito. Nesse estudo, encontrou-se a média de idade geral de 18.5 anos e com 
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diagnóstico SS foi de 17.5 anos, com SC/outros a média de 19.8 anos. A idade para o fenótipo 

SS variou de 0 a 54 anos, enquanto para SC/outros foi de 0 a 68 anos. 

No quesito raça/cor, a maior frequência e prevalencia de DF para as pessoas pretas e 

pardas não diferem de outros achados na literatura (Naoum, 1987; Serjean, 1999; Felix, 2010; 

Martins et al 2010). 

Segundo Naoum et al (1987), a prevalência da DF na população brasileira foi de 0.04% e, 

entre os negros, de 0.22% e de acordo com esses autores, a Bahia possui a maior frequência de 

casos da doença. Embora essas prevalências tenham sido obtidas no ano de 1987 e a estrutura 

da população da época possa ser diferente da população deste estudo, no que se refere a 

prevalência da doença, não é esperado que tenham ocorrido grandes variações no período. 

 Nesse contexto, a prevalência total observada no presente estudo, está de acordo com a 

esperada, 0.04% ou 4 casos/10.000 habitantes.  

Segundo estudos sobre origem da DF (Naoum, 2000b; Zago, 2001; Gonçalves et al, 

2003), a doença teve origem na África e foi trazida às Américas pela imigração forçada dos 

negros para trabalho escravo. No Brasil acredita-se que entraram pelos portos da Bahia e Rio de 

Janeiro, pelo menos 3.6 milhões de negros africanos e daí se distribuíram para outros Estados 

do Nordeste e Sudeste. O processo de colonização do Brasil se deu de forma multirracial. 

Europeus e Asiáticos também portadores de alterações genéticas contribuíram para a introdução 

de vários tipos de hemoglobinas variantes, talassemias, enzimopatias e doença de membrana 

eritrocitária, entre outros. A Bahia possui a maior população negra do Brasil, principalmente na 

capital e na região do recôncavo. Feira de Santana tem localização muito próxima a estas duas 

regiões.  

Em relação à escolaridade, observou-se a maior frequência de pessoas com DF têm 

apenas o primeiro grau. Dados da literatura sugerem que aproximadamente 80% a 85% das 

pessoas com DF têm baixa escolaridade (Paiva e Silva, 1993).  

Com relação a renda familiar, a grande maioria dos entrevistados ganham até 1 salário 

mínimo e apenas 7.6% ganham mais de 2 salários. 

Embora tenha sido encontrada para ambos os fenótipos (SS e SC/ Outros) uma baixa 

renda familiar, sabe-se que o transcurso clínico dos portadores com fenótipo SS tem maior 

gravidade do que para o fenótipo SC/outros, sendo assim, a diferença encontrada, deverá refletir 

negativamente na vida dessas pessoas, pois de fato, pode determinar uma situação nutricional 

deficiente e desbalanceada, notadamente de proteínas e vitaminas, além de outras deficiências 

como: moradias precárias, transporte, assistência médica, educação e condições higiênico-

sanitárias (Naoum, 2000b). 
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Os dados do presente estudo foram semelhantes aos apresentados por Paiva e Silva 

(1993), que mostraram um nível socioeconômico extremamente baixo para 85% das pessoas 

pesquisadas e baixo nível de escolaridade (6% analfabetos, 78% primeiro grau incompleto). No 

entanto, esses dados contrastam com os apresentados por Felix (2009) que observou em seu 

estudo na cidade de Uberaba – MG, 42.5% de pessoas com escolaridade igual ou superior ao 

ensino médio completo e apenas 6.4% de pessoas não frequentavam a escola. Importante 

salientar que Felix (2009) relata não ter observado uma melhoria do nível socioeconômico em 

função de melhor escolaridade. 

 O baixo nível de escolaridade pode estar relacionado aos aspectos clínicos, como crises 

dolorosas, que interferem na frequência escolar, dificultando o processo de aprendizagem, como 

relatado por diversos entrevistados, o que favorece a evasão escolar, consequentemente a 

exclusão do mercado de trabalho e a assistência previdenciária. 

A característica ambiental escolhida foi esgotamento sanitário por estar relacionada às 

condições de higiene do ambiente, uma vez que, as águas servidas são veículos para 

propagação de diversas doenças infecto-parasitárias.  

Segundo Naoum (2000b), os aspectos ambientais que influenciam nas consequências 

fisiopatológicas da DF, contribuindo para acentuar a mortalidade dessas pessoas são: 

saneamento básico, poluição ambiental, violência, qualidades inadequadas do ar, da água, de 

transporte e de higiene. As águas contaminadas por nitritos e microrganismos provenientes de 

dejetos humanos e animais são fatores que concorrem para acentuar a mortalidade das pessoas 

que têm DF.  Apesar do maior percentual de pessoas com fenótipo SS possuírem esgotamento 

sanitário, em termos de riscos a saúde, não foi mensurado o quanto essa diferença poderia 

influenciar na evolução clínica dessas pessoas, uma vez que não foram pesquisados outros 

parâmetros laboratoriais. E de acordo com Cançado (2007), a variabilidade clínica da DF é 

multifatorial.  

A maior frequência dos fenótipos SS em relação a SC/outros encontradas nesse estudo 

não difere de outros achados na literatura (Aigner et al 2006; Redding-Lallinger e Knoll, 2006; 

Felix et al, 2010). 

Segundo Freire e Lyra (2011), as pessoas com DF habitualmente toleram bem a anemia 

crônica e necessitam de hemotransfusão somente em condições clínicas especiais tais como: 

crise aplástica, seqüestro esplênico, acidente vascular cerebral e síndrome torácica aguda. 

Nesse estudo mais da metade dos entrevistados responderam já ter feito transfusões, o que 

evidencia o perfil clínico de risco dessas pessoas. 
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De acordo com Vichinsky et al (1995), a terapia transfusional é mais indicada para 

aqueles pacientes sintomáticos. Frossard et al (2009) analisaram 2.060 transfusões em 191 

crianças portadoras de DF, com idade de um mês a 13 anos, sexos masculino, 53.2%, e 

feminino, 46.8%. As transfusões foram assim distribuídas: SS 97.6%; SC 1.1%; SD 1.1% e 

Sbeta 0.3%.  

Nesse estudo, também foi confirmado um maior número de transfusões entre as pessoas 

com fenótipo SS em relação àquelas com fenótipo SC/outros  

Foi observado que a maioria das pessoas pesquisadas já foi internada e que grande 

parte das internações concentrou-se nas pessoas jovens entre 11 a 29 anos o que poderia ser 

diminuído se houvesse um melhor acompanhamento médico qualificado para o atendimento 

clínico voltado para as pessoas com DF na Atenção Básica e consequentemente diminuição das 

complicações.  

Essa observação é condizente com a literatura (Alves, 1996), o que revela a 

transcendência da doença e alerta quanto à importância de melhorar a atenção às pessoas com 

DF. 

Loureiro e Rozenfeld (2005) afirmaram que altas taxas de internações por Doença 

falciforme são marcadores de baixa qualidade da assistência médica oferecida a essas pessoas 

e refletem as desigualdades sociais inter-regionais existentes no território nacional.  

Foi encontrado que parte significativa das pessoas com DF sofreram de crises de dor 

pelo menos uma vez no ano. Segundo Loureiro e Rozenfeld (2005), a maior queixa das pessoas 

com DF são as crises de dores, causa mais frequente de internações, confirmando achados já 

registrados pela literatura (Martins et al 2010).  

Quanto à gravidade, foi constatado que a maior proporção de pessoas com fenótipo SS 

foi classificada como grave comparando-se com aquelas com fenótipo SC/outros. Entretanto, 

apesar do fenótipo SS conferir maior gravidade clínica aos seus portadores do que para o 

fenótipo SC/outros, as condições socioeconômicas baixa para ambos e a grande variabilidade 

clínica, determinam igual necessidade de atenção médica.   

Esses achados confirmam os dados já descritos nesse estudo, evidenciando que de fato 

o fenótipo SS reúne as condições clínicas mais graves, portanto uma maior atenção deverá ser 

dada àquelas áreas com maior concentração de pessoas com fenótipos SS como: qualificação 

dos profissionais das Unidades de Saúde para o atendimento específico para essas pessoas, 

disponibilidade de consultas regulares com hematologista, acessibilidade a exames laboratoriais 

de rotina, assistência farmacêutica e de enfermagem e apoio a inserção no mercado de trabalho 

ou benefícios sociais para aqueles que não têm condições para o trabalho.  
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Tal atenção deveria está de acordo com as diretrizes da Portaria MS no. 951/96 que 

instalou o Programa de Anemia Falciforme – PAF e pela Portaria nº. 1.391/GM de 16 de agosto 

de 2005 que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde, as diretrizes para a Política Nacional 

de Atenção Integral às Pessoas com Doença falciforme e outras Hemoglobinopatias.  

Deve ser ressaltado que nesse estudo, algumas pessoas com fenótipos SS foram 

classificadas como moderada, isso pode ser devido a outras variáveis que interferem na 

evolução clínica da doença, por exemplo: nível de hemoglobina fetal, haplótipos, não avaliados 

nesse estudo, diagnóstico precoce, acompanhamento e tratamentos adequados (Cançado, 

2007). 

A presença de outras hemoglobinas dentro da célula influencia a falcização porque 

exerce um efeito de diluição, diminuindo a oportunidade de contato entre as moléculas de 

desoxiHbS. A influência sobre a polimerização da HbS varia com o tipo de hemoglobina não-

HbsS que está presente dentro da célula. Clinicamente, níveis elevados de hemoglobinas não-

HbsS associam-se à menor gravidade da doença (NOGUCHI, 1984).  

Em relação ao diagnóstico precoce e a evolução da doença, observou-se que a maioria 

das pessoas classificada como grave tinha mais de 10 anos de diagnóstico.  

Podemos afirmar que a proporção de pessoas classificadas como grave é menor entre os 

que tiveram diagnóstico precoce. Entretanto, para confirmar que o diagnóstico precoce é 

condição para uma melhor evolução clínica, seria necessário a realização de um estudo de 

coorte. 

Quanto aos dados de acompanhamento com hematologista, foi verificado que apesar das 

dificuldades relatadas, a maioria das pessoas investigadas procura os serviços especializados, 

uma parte é atendida no serviço público, e outra parte recorre ao atendimento particular e 

convênios. Entretanto, mais de 1/3 não recebe acompanhamento médico adequado, devido à 

falta de local e a escassez de médicos hematologistas no serviço público do município. 

Cabe salientar que os Centros especializados no atendimento público para DF mais 

próximo de Feira de Santana fica na capital Salvador, localizada a 109 km, a APAE para 

menores de 5 anos e o HEMOBA para as pessoas com mais de 5 anos de idade. Essa situação 

dificulta a regularidade do acompanhamento, uma vez que a população estudada é composta, 

em sua maioria, por pessoas com nível socioeconômico muito baixo.   

Na Bahia além de Salvador (Costa, 2011), só existem Centros de Referencia público para 

tratamento e acompanhamento de DF fora da capital em três cidades do interior: Itabuna, Ilhéus 

e Camaçari (Lyra, 2011). 



65 

 

Feira de Santana, maior cidade do interior da Bahia e com o segundo maior número de 

pessoas com DF, ainda não possui um Centro de Referência. Segundo Amorim (2010), num 

estudo realizado entre 2007 e 2009 com os casos triados apenas com o banco de dados do 

SRTN da APAE/Salvador, constatou-se que nesse período, o maior número absoluto de casos 

positivos foi para Salvador com 224 casos (23.2%), Feira de Santana com 44 casos (4.6%), 

Lauro de Freitas com 21 casos (2.2%), Camaçari com 18 casos (1.9%) e Valença com 14 casos 

(1.8%).  

Foi observado que as pessoas com diagnóstico SS procuram mais os serviços 

especializados e a maioria também procura mais pelos hospitais públicos do que as pessoas 

com diagnóstico SC/outros, possivelmente devido à maior gravidade clínica do fenótipo SS que 

demanda um atendimento com maior complexidade, visto que na Atenção Básica este 

atendimento não está disponível.  

Em relação ao tratamento, a grande maioria respondeu não usar o medicamento 

hidroxiuréia. 

É consenso na literatura médica que a hidroxiuréia é indutor da síntese da hemoglobina 

fetal, a qual tem um efeito protetor contra o processo de falcização e consequentemente diminui 

as complicações clínicas, aumentando a expectativa de vida das pessoas com DF (Platt, 1995). 

Esse fato poderia ser explicado em função do alto custo do medicamento para o SUS 

(SES/MG, 2008) e/ou por ser um agente que induz depressão da medula óssea, necessitando 

uma atenção médica especial para os usuários desse medicamento (Anvisa, 2001), tal atenção 

não foi observada em grande parte da população em estudo.  

Com relação a prevalência segundo a faixa etária, um fator importante que pode justificar 

a diferença encontrada nesse estudo,  foi a implantação do diagnóstico precoce (Teste do 

Pezinho) na Bahia em 2001, consequentemente aumentando o número de pessoas com 

diagnóstico entre os menores de 10 anos. Quanto ao menor coeficiente para a faixa etária de 40 

anos ou mais, esse dado pode ser explicado pela alta mortalidade devido à doença, apesar de 

não ter sido pesquisado os óbitos por DF no município, dados da literatura atribuem alta morbi-

mortalidade devido à doença (Alves, 1996).  As pessoas que nasceram após a implantação do 

diagnóstico precoce em 2001, e que tiveram acompanhamento e tratamento adequados, foram 

aquelas que apresentaram menos complicações clínicas. Nesse estudo, a maioria das pessoas 

que fazem acompanhamento em centros especializados de hematologia é menor de 10 anos 

Entre os negros a prevalência observada foi de 0.09%, contrastando com a esperada do 

estudo de Naoum (1987) de 0.22%. Essa diferença pode ser devida as dificuldades na 

identificação de raça/cor que é autodeclarada, sendo, portanto, altamente subjetiva 
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principalmente entre os pardos, onde foi percebido no momento da entrevista que algumas 

pessoas demonstraram-se reticente quando perguntado qual a cor da pele. 

Conforme Silla (1999) apud Zago (1985), Naoum (1986), no Brasil, os dados oficiais 

sobre a prevalência de doença falciforme (homozigotos e heterozigotos) apontam para uma 

frequência expressiva, mas são provavelmente inexatos por serem baseados em poucos 

estudos regionais de prevalência, realizados em populações selecionadas. Além disso, existe 

um desconhecimento não só das conseqüências como até mesmo da existência dessa doença 

por parte da população em geral, sobretudo a mais afetada, assim como uma razoável 

desinformação no meio médico. 

Como ficou demonstrado nesse estudo, a relação estabelecida entre o tempo de 

diagnóstico e o nível de gravidade das pessoas pesquisadas torna possível afirmar que o 

diagnóstico precoce de fato, viabiliza um melhor acompanhamento e consequentemente maior 

expectativa de vida. Corroborando dados da literatura (Naoum, 2000b; Platt, 1995; Silla, 1999; 

Martins et al, 2010; Felix, 2010). 

Considerando o espaço geográfico, a Doença falciforme apresentou uma distribuição 

geográfica dispersa. Constatou-se também, no mapeamento, a presença de Unidades de Saúde 

em todas as áreas onde foram registrados casos, esse achado, se aproxima da cobertura da 

Atenção Básica de 94% no município (SIAB, 2011), no entanto, em nenhuma das Unidades de 

Saúde foi encontrado atendimento especializado para tratamento das pessoas com DF. 

Dessa forma, apesar dos poucos dados existentes na literatura sobre a prevalência da 

DF no Brasil, é possível discutir as questões clínicas e, principalmente, as questões históricas e 

de desigualdades sociais que permeiam a vida das pessoas com DF no nosso país. 
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7 CONCLUSÃO  

 

Além dos aspectos biológicos inerentes à própria doença de natureza crônica, a 

influência de fatores raciais, culturais e socioeconômicos, faz-se presente de maneira 

determinante na qualidade de vida das pessoas com DF.  

O perfil das pessoas com DF encontrados no presente estudo ratificam mais uma história 

de sofrimento e descaso dos poderes públicos com os negros e pobres do nosso país.  

Com características notadamente desvantajosas em relação ao restante da população, 

principalmente aqueles na faixa etária acima dos 11 anos que não tiveram o diagnóstico 

precoce, a maioria dos pesquisados é formada por pessoas de baixíssimo nível socioeconômico, 

baixa escolaridade, moram nos bairros mais distantes, não têm acompanhamento médico 

adequado, pouquíssimos são os que recebem algum benefício social ou auxílio-doença.  

Sem orientações sobre os cuidados com a sua saúde, tornam-se vulneráveis a outras 

moléstias que complicam ainda mais o seu estado de saúde.  

Além disso, apesar de não ter sido pesquisado nesse estudo, o acompanhamento 

psicológico, a sexualidade, a inserção e interação social, são também fatores importantes que 

permeiam a vida das pessoas com DF e a sua ausência agravam e ferem os princípios da 

dignidade humana. 

A maioria depende dos Centros de Hematologia da capital para fazer o acompanhamento 

especializado, uma vez que essa maioria é formada por pessoas com baixo nível 

socioeconômico, dependem do transporte da SMS para se deslocar até Salvador e segundo 

relatos, tal situação é muito sofrida e desgastante.  

Em Feira de Santana, um primeiro passo foi dado no sentido de unir forças para tentar 

corrigir essas desigualdades. O presente estudo gerou como um dos produtos, a criação de um 

banco de dados com endereços e telefones de todas as pessoas com DF, o que viabilizou a 

mobilização e organização das pessoas e familiares em uma reunião no dia 10 de fevereiro de 

2010, com o objetivo de fundar a Associação de Pessoas com Doença falciforme em Feira de 

Santana, e contou com o apoio do Núcleo de Estudos em Desigualdades em Saúde – NUDES, 

Departamento de Saúde e do Departamento de Ciências Exatas da Universidade Estadual de 

Feira de Santana.  

Essa iniciativa foi o marco inicial para promover a implantação de Políticas Públicas 

afirmativas no município de Feira de Santana na atenção de pessoas com DF conforme 

preconiza a Portaria no 1.391/GM de 16 de agosto de 2005 que institui no âmbito do Sistema 
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Único de Saúde, as diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com 

Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias, (MS, 2005). 

Esse evento além ter dado uma nova esperança a essas pessoas com DF, teve boa 

notoriedade da imprensa, inclusive com divulgação por meio de entrevistas concedidas a duas 

redes de televisão, Rede Bahia afiliada da Rede Globo e Rede Record, registro importantíssimo 

para dar visibilidade social a esse sério problema de saúde pública, que ainda carece da devida 

atenção dos poderes públicos. 

Outros estudos epidemiológicos são ainda necessários, principalmente sobre o traço 

falciforme, que não foi explorado, e cuja pesquisa é importantíssima para dar conhecimentos às 

pessoas quanto à sua condição e assim promover medidas de prevenção por meio de 

esclarecimentos sobre a hereditariedade e aconselhamento genético, além de outras questões 

de natureza clínicas e sociais. 

Finalmente, a descentralização dos Centros de Referencia da Capital para o interior se 

faz necessário e urgente, pois as pessoas que necessitam do acompanhamento e atendimento 

adequados precisam e merecem mais atenção por parte do sistema de saúde e de promoção 

social, tanto das esferas estadual e municipal, o que, certamente, refletirá na melhoria da 

qualidade e da expectativa de vida dessas pessoas. 
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“Uma política de saúde voltada para a população negra se assenta no perfil 

epidemiológico que é marcado por singularidades, quer do ponto de vista genético, 

como das condições de vida que geram diferenças no processo de adoecimento, cura 

e morte.  

A consolidação do SUS só será efetivamente realizada quando esta política for 

acessível a todos os brasileiros e brasileiras, considerando as singularidades deste 

povo” 

Maria Inês Barbosa. 
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Anexo I - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Ficha de Anemia falciforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III – Protocolo de pesquisa em Doença falciforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Formatação da sintaxe para categorização de gravidade da DF 

no programa SPSS.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V – Cálculos de Razão de Prevalência no Programa STATA 10.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI – Parecer do Comitê de Ética 

 

 



Cálculos de Razão de Prevalência - RP no programa STATA/10.0. 

Sintaxe: csi a b N1 N2 

Onde: 

a= número de casos da categoria de exposição (exposto) 

b= número de casos da categoria de referencia (não exposto) 

N1= população exposta 

N2= população não exposta 

Admitiu-se que a categoria de maior número é a que se constitui o grupo exposto e 

com menor numero a categoria de não expostos. 

 

Razão de prevalência entre pretos e brancos 

Comando: 

. csi 103 8 116131 106502 

                 |   Exposed   Unexposed  |      Total 

-----------------+------------------------+------------ 

           Cases |       103           8  |        111 

     Person-time |    116131      106502  |     222633 

-----------------+------------------------+------------ 

                 |                        | 

  Incidence Rate |  .0008869    .0000751  |   .0004986 

                 |                        | 

                 |      Point estimate    |    [95% Conf. Interval] 

                 |------------------------+------------------------ 

 Inc. rate diff. |         .0008118       |    .0006328    .0009908  

 Inc. rate ratio |         11.80747       |    5.773191    28.07907 (exact) 

 Attr. frac. ex. |         .9153078       |    .8267856    .9643863 (exact) 

 Attr. frac. pop |         .8493397       | 

                 +------------------------------------------------- 

                     (midp)   Pr(k>=103) =                   0.0000 (exact) 

                     (midp) 2*Pr(k>=103) =                   0.0000 (exact) 

 

 

 

Razão de prevalência entre pardos e brancos 

 

Comando: 
. csi 112 8 296540 106502 

 

                 |   Exposed   Unexposed  |      Total 

-----------------+------------------------+------------ 

           Cases |       112           8  |        120 

     Person-time |    296540      106502  |     403042 

-----------------+------------------------+------------ 

                 |                        | 

  Incidence Rate |  .0003777    .0000751  |   .0002977 

                 |                        | 

                 |      Point estimate    |    [95% Conf. Interval] 

                 |------------------------+------------------------ 

 Inc. rate diff. |         .0003026       |    .0002154    .0003898  

 Inc. rate ratio |         5.028084       |    2.465753    11.93239 (exact) 

 Attr. frac. ex. |         .8011171       |    .5944444    .9161945 (exact) 

 Attr. frac. pop |         .7477093       | 

                 +------------------------------------------------- 

                     (midp)   Pr(k>=112) =                   0.0000 (exact) 

                     (midp) 2*Pr(k>=112) =                   0.0000 (exact) 



Razão de prevalência entre homens e mulheres com DF no município 

Comando:  
 

csi 124 99 243740 215088 

 

                 |   Exposed   Unexposed  |      Total 

-----------------+------------------------+------------ 

           Cases |       124          99  |        223 

     Person-time |    243740      215088  |     458828 

-----------------+------------------------+------------ 

                 |                        | 

  Incidence Rate |  .0005087    .0004603  |    .000486 

                 |                        | 

                 |      Point estimate    |    [95% Conf. Interval] 

                 |------------------------+------------------------ 

 Inc. rate diff. |         .0000485       |    -.000079    .0001759  

 Inc. rate ratio |         1.105289       |    .8418416    1.454374 (exact) 

 Attr. frac. ex. |         .0952593       |    -.187872    .3124188 (exact) 

 Attr. frac. pop |         .0529693       | 

                 +------------------------------------------------- 

                     (midp)   Pr(k>=124) =                   0.2295 (exact) 

                     (midp) 2*Pr(k>=124) =                   0.4589 (exact) 

 

 

 

 

 

Razão de Prevalencia entre a menor faixa etária (<1 a 10 anos) e a maior faixa (40 +). 
 
Comando: 
 

csi 79 20 95369 165056 

 

                 |   Exposed   Unexposed  |      Total 

-----------------+------------------------+------------ 

           Cases |        79          20  |         99 

     Person-time |     95369      165056  |     260425 

-----------------+------------------------+------------ 

                 |                        | 

  Incidence Rate |  .0008284    .0001212  |   .0003801 

                 |                        | 

                 |      Point estimate    |    [95% Conf. Interval] 

                 |------------------------+------------------------ 

 Inc. rate diff. |         .0007072       |     .000517    .0008974  

 Inc. rate ratio |         6.836301       |    4.143791    11.79207 (exact) 

 Attr. frac. ex. |         .8537221       |    .7586751    .9151972 (exact) 

 Attr. frac. pop |          .681253       | 

                 +------------------------------------------------- 

                     (midp)   Pr(k>=79) =                    0.0000 (exact) 

                     (midp) 2*Pr(k>=79) =                    0.0000 (exact) 
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