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Pesquisa de Avaliação Mundial da 
Doença Falciforme (SWAY)
Pesquisa internacional, com múltiplos países, que avalia o impacto da doença 
falciforme no dia a dia dos pacientes, incluindo:

Sintomas Físicos

Crises vaso-oclusivas (CVOs) e Hospitalizações1

Os pacientes que responderam a pesquisa relataram números significativamente maiores de 
crises vaso-oclusivas em comparação aos dados publicados atualmente, indicando que as 
crises vaso-oclusivas são subnotificadas

SWAY, pesquisa de avaliação mundial da doença falciforme

dos pacientes entrevistados
apresentaram pelo menos 1 crise 
vaso-oclusiva nos últimos 12 meses

e 39% apresentaram 5 ou mais crises 
vaso-oclusivas durante esse período

Em média, os pacientes apresentaram 
5,3 crises vaso-oclusivas no último ano

Das mais de 11.000 crises vaso-oclusivas relatadas pelos 
participantes da pesquisa, 33% resultaram
em hospitalização, enquanto quase um 
quarto foram tratadas em casa

Bem-Estar Emocional Ônus Econômico

As pessoas que convivem com a doença falciforme normalmente 
não buscam tratamento, apesar dos sintomas e complicações

Quando perguntados sobre o motivo para não buscar assistência 
médica para crises vaso-oclusivas:

disseram que o motivo principal 
pelo qual decidiram tratar 

as crises vaso-oclusivas em 
casa era devido a uma má 
experiência prévia ruim no 
pronto-socorro ou hospital

disseram que não buscaram 
assistência médica 

por acharem que os 
profissionais de saúde 

não entendem a doença 
falciforme

disseram que as crises  
vaso-oclusivas são tratadas 

em casa porque a dor 
pode ser grave demais 

para sair de casa

Fardo Além da Parte Física2

A doença falciforme tem um impacto significativo no bem-estar 
emocional e no dia a dia dos pacientes

Impacto Econômico2

A doença falciforme afeta a capacidade dos pacientes de trabalhar 
e/ou concluírem seus estudos

P
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, %

relataram um grande 
impacto na vida 
familiar ou social

dos pacientes 
entrevistados 

relataram sentir 
ansiedade

dos pacientes entrevistados acreditam que sua 
renda seria maior se eles não tivessem a doença

dos pacientes entrevistados mudaram sua jornada de trabalho de 
período integral para meio período devido à doença falciforme

 dos pacientes entrevistados pensaram  em 
abandonar o trabalho

Os pacientes entrevistados relatam, em média, 

mais de 1 dia de trabalho perdido por semana
(8,3 horas em 7 dias) devido à sua doença

Pacientes, %

relataram que a doença falciforme tinha um 
grande impacto nos resultados escolares

dos pacientes 
entrevistados 

relataram sentir 
depressão
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