
INTRODUÇÃO 
Doença falciforme é um termo genérico, usado para determinar 

um grupo de alterações genéticas causadas pelo predomínio 

no sangue de uma hemoglobina (Hb) com alterações 

estruturais e químicas – a hemoglobina S (Hb S)1. Cursa, 

sabidamente, com quadro crônico de anemia hemolítica e 

fenômenos vaso-oclusivos, micro e macrovasculares, 

decorrentes da falcização dos eritrócitos. Notavelmente, a 

circulação cerebral pode ser acometida pelas oclusões 

vasculares e levar a déficit cognitivo progressivo ou mesmo a 

acidentes vasculares cerebrais (AVCs), mais comumente de 

apresentação isquêmica (70-80%)2. O risco para AVCs 

encontra-se especialmente elevado em crianças: o fluxo 

cerebral fisiologicamente mais alto nessa faixa etária favorece 

o turbilhonamento sanguíneo e agrava a lesão da parede 

vascular já estabelecida pela doença. O risco é 200 a 400 vezes 

superior às crianças normais e a prevalência de AVCs com 

manifestações clínicas é de 11%2. Sendo o maior fator de risco 

para AVC em falcêmicos a história de AVC prévio, com chance 

de recidiva de 70% em três anos2, profilaxia secundária deve 

ser empregada.  
 

 

As transfusões sanguíneas regulares fazem parte do arsenal 

profilático para recorrência de AVCs, sendo as transfusões 

simples alternativas plausíveis, ainda, de serem combinadas 

com transfusões de troca (TT) (sangrias). Entretanto, tais 

formas de transfusões por vezes cursam com acúmulo de ferro 

sistêmico, danoso ao organismo2. A eritrocitoaférese 

terapêutica (ET) pode colocar o paciente em balanço férrico 

negativo e reverter ou prevenir tal complicação3, sendo mais 

eficaz que a hidroxiuréia na profilaxia secundária de eventos 

vasoclusivos. 
 

OBJETIVO 
Apresentar relato de caso (RC) de paciente jovem, de 21 anos, 

portador de AF com AVC prévio, que foi submetido a ET com 

reversão de sobrecarga de ferro. Relatar o funcionamento e 

eficácia da ET como alternativa transfusional em pacientes com 

AF. 

MÉTODOS 
RC de paciente em questão a partir de dados do prontuário e 

exames prévios. 

 



RELATO DE CASO 
Paciente masculino, negro, com diagnóstico 

prévio de AF com homozigose da cadeia beta-S 

(HbSS) e antecedentes de episódios vaso-

oclusivos e síndrome torácica aguda (infiltrados 

pulmonares recentes acompanhados de dor 

torácica e sintomas respiratórios). Aos oito anos 

de idade apresentou episódio de AVC isquêmico e 

hemorrágico. Iniciou regime de TT regulares de 

concentrados de hemácias em caráter mensal, 

mantendo-as até os 21 anos, quando foi 

encaminhado ao Serviço de Hemoterapia para 

iniciar ET (regime transfusional com depleção e 

troca de hemácias com equipamentos de aférese) 

em intervalos de quatro a cinco semanas, com o 

objetivo de reduzir a HbS para aproximadamente 

30% e manter um volume globular de 30%. 
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Ferri%na	   O Equipamento utilizado inicialmente foi o COBE Spectra, 

com posterior mudança para TRIMA Optia. Antes de cada 

procedimento, o paciente é submetido a eletroforese de 

hemoglobina para quantificação de HbS e eritrograma. A 

mensuração de ferro corporal é feita através da dosagem de 

ferritina, avaliada em intervalos de três ou quatro meses. A 

ferritina que, antes da ET estava em 1497 ng/ml, atualmente 

está em 359 ng/ml. Paciente permanece em bom estado e sem 

complicações até o presente momento. 

Fig 1. Início da ET – 
Fase de Depleção 
das hemáceas. 

Fig 3. ET concluída.	  Fig 2. Fase de troca das 
hemáceas. 
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CONCLUSÃO 
As transfusões regulares são a terapêutica de escolha para 

pacientes com AF que sofreram AVCs e, assim, são superiores 

ao uso da hidroxiureia nesse cenário. Devem ser mantidas por 

tempo indefinido, apesar de levarem à sobrecarga de ferro, 

que culmina na necessidade do uso de quelantes com sabidas 

dificuldades de adesão. Nesse contexto, a ET emerge como 

importante alternativa, uma vez que não se relaciona com 

acúmulo de ferro no organismo5. O tratamento curativo 

consiste unicamente no transplante de medula óssea. 
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DISCUSSÃO 
A maior parte dos procedimentos tranfusionais baseiam-se na 

utilização de transfusões simples, expondo o paciente a 

riscos inerentes à terapia, como o acúmulo progressivo de 

ferro no organismo. Na tentativa de evitar tal repercussão 

indesejada, o uso de quelantes é indicado, com o 

inconveniente de agregar elevados custos e importantes 

efeitos colaterais ao processo terapêutico. Assim, ET 

desponta como alternativa importante, visto que, mesmo 

quando empregada regularmente, não cursa com acúmulo de 

ferro sistêmico, além de ser mais rápida e causar menos 

estresse hemodinâmico. Outrossim, atua removendo as 

células falcêmicas da circulação, prevenindo que participem 

de novos fenômenos vaso-oclusivos, bem como reduzindo 

complicações hemolíticas4. A ET objetiva reduzir a HbS para 

aproximadamente 30%4. Em seu funcionamento, retira-se 10 a 

15% da volemia em concentrado de hemácias, ou até o VG 

sanguíneo do paciente estabelecer-se em 22%, com seguinte 

infusão de solução salina isotônica para manter o ambiente 

vascular isovolêmico. 	  

 

Posteriormente, prossegue-se com depleção e troca – mantém-se 

a retirada de eritrócitos; porém, com concomitante introdução de 

concentrado de hemácias, até a obtenção de um VG de 30%4.	  


