
Na Doença Falciforme

VOCÊ NÃO
ESTÁ SOZINHO

A doença falciforme pode parecer uma condição que gera isolamento, mas é importante saber que você não está 
sozinho. A Novartis iniciou uma parceria com o Dr. Alex Kumar, médico global e fotógrafo, para evidenciar histórias 
inspiradoras de pessoas como você de todo o mundo. Você verá como elas superam desafios, o que lhes dá  
esperança, e o que as mantém motivadas.

Este folheto também contém informações importantes sobre as crises de dor e a doença falciforme, e as etapas que você 
pode seguir para gerenciar melhor a condição. Trabalhando juntos, podemos fazer mais a respeito da doença falciforme.

Veja como você está em NotAloneInSickleCell.com

Doença Falciforme

SAIBA MAIS
FAÇA MAIS JUNTOS
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Palavras inspiradoras de todo o mundo
As histórias de pessoas com doença falciforme não foram contadas por muito tempo. Ao compartilhar suas histórias, 
essas pessoas estão ajudando a mudar o modo como o mundo vê a sua condição.

REINO UNIDO
Eu quero que os outros companheiros pacientes com doença 
falciforme saibam que eles não estão sofrendo sozinhos e que 
eu sinto a dor deles. – Emmanuel, 41 anos

FRANÇA
Ainda há uma razão para ter esperança, para continuar 
lutando, para viver e aproveitar a vida o máximo possível. 
– Yolande, 35 anos

EUA

A doença falciforme me estimula a fazer mais, a seguir adiante, 
a me forçar a ser melhor e a mostrar às pessoas que eu 
também sou capaz. – Tartania, 39 anos

BRASIL

Eu quero que sejamos mais abertos e sinceros sobre a 
doença falciforme. – Yran, 16 anos

FRANÇA
Eu acredito que a comunidade de pacientes com doença 
falciforme é como uma grande família e que nós podemos 
ajudar uns aos outros. – Demba, 32 anos

BAHREIN

Lembre-se sempre de aproveitar a sua vida. Nada pode 
impedir os seus sonhos. – Manahil, 36 anos

GANA

Nada deve limitar você, independentemente de você ter 
doença falciforme ou não. – Nana, 25

QUÊNIA
Eu quero que as pessoas saibam que a doença falciforme 
é como qualquer outra doença e que elas não devem 
perder a esperança. – Ted, 18 anos
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Mais de 6.000.000 pessoas têm doença falciforme

Qual é a história da doença falciforme?
O gene da doença falciforme surgiu há milhares de anos em pessoas que viviam em áreas onde a malária 
era e continua sendo disseminada. Posteriormente, foi estabelecido que o gene da doença falciforme pode 
proporcionar proteção contra a malária.

Visto que as pessoas viajam ou migram de seu país de origem, a doença falciforme vem tendo um impacto em 
diferentes regiões do mundo, como a América do Norte, América do Sul e Europa. Isso significa que pessoas 
de etnia Mediterrânea, do Oriente Médio, Caucasiana, Indiana, Hispânica, Nativo Americana e outras também 
possam ser afetadas.

América do Norte 
100.000

VOCÊ NÃO 

ESTÁ SOZINHO

“Embora não 
soubessem, 
os meus pais 
eram portadores 
do traço 
falciforme. Eles o 
transmitiram para 
mim e para meu 
irmão mais novo, 
Yran. A doença 
falciforme do 
Yran é mais grave 
do que a minha e 
suas crises de dor 
são maiores.”

— Yago, 25 anos, Brasil

Veja a história 
completa em 
NotAloneInSickleCell.com

América Latina 
85.000

África Subsaariana 
> 5 milhões

Europa 
~40.000

Índia  
> 1 milhão

Oriente Médio, Norte da África  
~180.000

A doença falciforme é um distúrbio sanguíneo hereditário

Um distúrbio sanguíneo hereditário significa que, se uma pessoa 
tem doença falciforme, esta foi transmitida através dos genes de 
seus pais biológicos.

Você herda um gene de hemoglobina (Hb) de cada um de seus 
pais. As pessoas portadoras do traço falciforme possuem um 
gene de hemoglobina normal (HbA) e um gene de hemoglobina 
falciforme (HbS). Caso uma pessoa tenha um gene de hemoglobina 
normal, isso significa que ela não tem doença falciforme.

Olhe o diagrama à direita para ver como a HbSS, um tipo comum 
de doença falciforme, pode ser transmitida dos pais biológicos 
para seus filhos. Lembre-se de que há diversos tipos de doença 
falciforme. O tipo específico de doença falciforme que uma pessoa 
tem depende do tipo de hemoglobina, além do gene de Hbs 
anormal, que ela herda de seus pais.

Qual é o risco de transmissão da doença falciforme?

O risco varia, dependendo se cada um dos pais possui o traço falciforme ou se eles possuem a doença. 
Cada filho de um casal apresenta potencial de ter doença falciforme.

Pai
(Possui o traço 

falciforme)

25% 25%50%

Mãe
(Possui o traço 

falciforme)

Criança

HbA normal

HbS falciforme

LEGENDA

de chance de não ter 
doença falciforme ou 

traço falciforme

de chance de ter o 
traço falciforme

de chance de ter 
doença falciforme
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A doença falciforme torna as hemácias menos estáveis O que é uma crise de dor?
Milhões de pessoas com doença falciforme em todo o mundo apresentam crises de dor

VOCÊ NÃO  

ESTÁ SOZINHO

“Imagine alguém 
martelando 
no meio do 
seu peito. 
Constantemente. 
Sem parar. É 
brutal.”

— June, 36 anos, 
Reino Unido

Veja a história 
completa em 
NotAloneInSickleCell.com

O gene de HbS faz com que as hemácias fiquem duras e em formato de foice.
Isto torna as células:

• Instáveis

• Menos eficazes no transporte do oxigênio

• Propensas a danificar os vasos sanguíneos, desempenhando um papel no surgimento de crises de dor

Hemácias falciformes

Hemácias sadias

Destruição das hemácias

A destruição das hemácias é 
chamada de hemólise. Embora seja 
normal, a hemólise ocorre mais 
frequentemente e mais rapidamente 
em pessoas com doença falciforme.

Com essa condição, é difícil para 
o organismo reproduzir as células 
sanguíneas necessárias com rapidez 
suficiente. Isso gera uma condição 
chamada anemia, que pode fazer a 
pessoa se sentir fraca e cansada.

Crises de dor, também conhecidas como eventos ou episódios de dor, são o 
principal sinal de doença falciforme. No entanto, há muito mais nessa história.

• A doença falciforme vai além das hemácias. A doença normalmente possui um 
efeito silencioso e contínuo nos vasos sanguíneos e em outras células, como 
leucócitos e plaquetas

• Esse efeito contínuo nos vasos sanguíneos e nas células sanguíneas pode 
levar a aglomerados que, quando grandes o bastante, podem obstruir os vasos 
sanguíneos, causando eventos intensos e imprevisíveis chamados de crises de dor

• A doença falciforme e as crises de dor podem ter efeitos duradouros no corpo, na 
mente e na saúde em geral

Aproximadamente 7 de 10 crises de dor são tratadas em casa.
É importante registrar cada crise de dor que você ou seu filho tiver e informar o 
médico. Juntos, vocês podem criar um plano para tratar melhor futuras crises de dor.
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VOCÊ NÃO 

ESTÁ SOZINHO

“Você tem duas 
opções: ser um 
sobrevivente 
ou ser um 
guerreiro. Eu 
escolho ser um 
guerreiro.”

— Zakareya, 45 anos, 
Bahrein

Veja a história 
completa em 
NotAloneInSickleCell.com

O que causa as crises de dor na doença falciforme?

As crises de dor são resultado de um processo contínuo chamado de vaso-oclusão, que possui 3 fatores-chave:

Viscosidade Aglomerados Bloqueios

• Os vasos sanguíneos são danificados por 
hemácias falciformes e pela destruição das 
hemácias

• Esse dano causa inflamação e irritação nos 
vasos sanguíneos, ativando moléculas no 
sangue chamadas de selectinas. Você pode 
imaginar as selectinas como “fatores de 
viscosidade”.

• São esses fatores de viscosidade que fazem 
as células sanguíneas grudarem nas paredes 
do vaso sanguíneo e umas nas outras

• Esse processo pode formar aglomerados na 
corrente sanguínea. O médico também pode 
chamar isso de adesão multicelular

• Os aglomerados crescem e se tornam 
bloqueios, dificultando o fluxo normal de 
sangue e oxigênio nos vasos

• Esse processo de formação e transformação 
de aglomerados em bloqueios é contínuo

FATOR DE VISCOSIDADE FATOR DE VISCOSIDADE FATOR DE 
VISCOSIDADE

LeucócitosHemácias Plaquetas

Quando os aglomerados de 
células sanguíneas ficam 
grandes o bastante, eles podem 
bloquear o fluxo normal de 
sangue e oxigênio. A falta de 
oxigênio nos vasos sanguíneos 
pode causar crises de dor.
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A saúde física e emocional pode ser afetada 
pela doença falciforme e crises de dor...

...mas muitas pessoas ainda têm vidas produtivas

O efeito da doença falciforme e das crises de dor pode ser ligado a complicações agudas e crônicas, 

como dano aos órgãos e insuficiência de órgãos.

AVC Dano nos vasos sanguíneos dos seus olhos

Homens: ereções dolorosas prolongadas

Mulheres: crises de dor que ocorrem ao 
mesmo tempo que o ciclo menstrual

Dano nos ossos do quadril

Úlceras nas pernas

Dor intensa súbita

Doença pulmonar

Doença renal

Maior 
dificuldade 

para 
aprender 
e prestar 
atenção

Dificuldades 
para dormir

Depressão Ansiedade Fadiga

Também podem ocorrer no organismo outros problemas de 
saúde, como disfunções cardíacas, hepáticas ou no baço.

Saiba Mais. Faça mais. Juntos.

Lembre-se, você não está sozinho. 
Apesar dos efeitos que a doença 
falciforme tem na saúde, muitas 
pessoas continuam tendo vidas 
plenas.

VOCÊ NÃO 

ESTÁ SOZINHO

“Eu sofro 
com a doença 
falciforme, mas 
fui capaz de 
superá-la ao 
seguir em frente 
e acreditar em 
mim mesma.”

— Laëtitia, 28 anos, 
França

Veja a história 
completa em 
NotAloneInSickleCell.com
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A doença falciforme e as crises de dor podem 
afetar seu trabalho, seus estudos e sua vida social

Pequenas ações podem fazer a diferença

Você sabia?

de trabalho perdidos é 
devido a crises de dor

piora da saúde sexual 
e quase todos disseram 
que as crises de dor 
foram a principal razão

devido a crises de dor e  
longos períodos de permanência 
em casa ou no hospital 

A maioria das crianças com doença falciforme  
perdeu mais de 

Em pessoas com doença falciforme,

A doença falciforme pode causar

1 a cada 5 dias
3 dias

65%isolamento

de aula

ou outras atividades após receber alta do 
pronto-socorro ou hospital

dos homens e mulheres com 
doença falciforme relatam

Seja tratado Permaneça saudável Cuide-se

• Recomenda-se que você consulte 
um hematologista familiarizado 
com a doença falciforme – ele 
é especialista em distúrbios 
sanguíneos como a doença 
falciforme. Caso não tenha acesso 
a um hematologista, faça o 
acompanhamento com seu médico

• Fale com um médico 
regularmente sobre o tratamento da 
doença falciforme

• Quando acontecer uma crise de 
dor, procure ajuda médica

• Lave suas mãos, coma alimentos 
saudáveis preparados com 
segurança e tome vacinas para 
evitar ficar doente

• Tente evitar temperaturas muito 
altas ou muito baixas

• Permaneça hidratado (tome de 8 
a 10 copos de água ao dia)

• Lembre-se de que você não está 
sozinho – a família e os amigos 
podem ajudar você a enfrentar os 
desafios emocionais e sociais da 
doença falciforme

• Considere participar de um grupo 
de apoio e compartilhar dicas 
sobre como conviver com a doença 
falciforme

• Tente diminuir o estresse, 
descansar bastante e consultar um 
médico para desenvolver um plano 
de exercícios personalizado

VOCÊ NÃO 

ESTÁ SOZINHO

“A minha dor e 
a convivência 
com a doença 
falciforme podem 
ser imprevisíveis 
e tempestuosas, 
mas sinto que 
fazer arte é algo 
que me dá uma 
sensação de 
controle e calma. 
Isso faz com que 
eu me sinta no 
controle.”

— Ahmed, 28 anos, 
Bahrein

Veja a história 
completa em 
NotAloneInSickleCell.com
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É importante receber apoio nos momentos em que você 
se sentir só
As pessoas com doença falciforme podem sentir um fardo menor quando têm familiares e amigos com quem podem contar. 
Não subestime a ajuda que os outros podem dar.

Aqui estão algumas sugestões que devem ser consideradas e que podem ajudar você a 
desenvolver uma rede de apoio emocional e social:

Caso seja pai ou mãe, ter um plano de transição 
pode ajudar os pacientes pediátricos a atravessar 
a fase até o tratamento adulto

Fale com um médico sobre como você está se sentindo 
emocionalmente e como está lidando com as crises de dor

Entre em contato com pessoas que podem ajudar você a lidar 
com os desafios emocionais e sociais da doença falciforme

Faça conexões com outras pessoas na comunidade online 
de pacientes com doença falciforme

Você está atrás de mais apoio? Há grupos de apoio em todo o mundo para pessoas afetadas pela doença 
falciforme. Pergunte ao seu médico se ele conhece algum. Talvez ele possa fazer uma conexão entre você e 
organizações na sua região.

12-13 anos de idade 14-15 anos de idade 16-17 anos de idade ≥ 18 anos de idade

Os pacientes e profissionais de 
saúde começam a discutir o 

plano de transição

Os pacientes aprendem as 
medicações e doses que 

estão tomando

Os pacientes e profissionais de 
saúde começam a identificar 
novos profissionais de saúde 

voltados para adultos

Os pacientes começam a visitar 
novos profissionais de saúde 

voltados para adultos

Como você pode estar mais bem preparado ao falar com o pediatra do seu filho sobre a transição?

• Discuta qualquer histórico de transfusão e tenha as informações do clínico geral disponíveis

• Saiba os nomes dos medicamentos e a dose que seu filho está recebendo; leve os medicamentos com você

• Discuta qualquer sintoma que seu filho tiver

VOCÊ NÃO 

ESTÁ SOZINHO

“Ser franca 
sobre ter a 
doença me 
ajudou a criar 
um sistema de 
apoio confiável 
e compassivo.”

— Caroline, 24 anos, 
Brasil

Veja a história 
completa em 
NotAloneInSickleCell.com
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Você não está sozinho.
Juntos, podemos fazer mais.

Compartilhe suas histórias
• Conte para sua família e seus amigos

suas experiências com a doença
falciforme, utilizando a hashtag
#UntoldSickleCellStories nas mídias sociais

Informe-se
• Você pode se sentir mais confortável

em falar sobre a doença falciforme ao
aprender mais e entender a ciência da
doença

Aja
• Consulte um médico regularmente e

crie um plano para ajudar a tratar sua
doença falciforme. Registre cada crise
de dor que você tiver, mesmo aquelas
tratadas em casa, e informe o médico

Para saber mais sobre a doença falciforme e ler outras experiências não contadas de 
pessoas de todo o mundo, visite NotAloneInSickleCell.com
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