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O que é uma anemia falciforme

O que é: A anemia falciforme é uma doença hereditária (de pais para filhos) caracterizada pela alteração de glóbulos vermelhos, o que os faz parecer uma foice, daí o nome doença falciforme. Essas células têm suas membranas modificadas e quebram mais facilmente, causando anemia. A hemoglobina, que transporta oxigênio e dá cor aos glóbulos vermelhos, é essencial para
a saúde de todos os órgãos do corpo. Essa condição é mais comum em indivíduos negros. No Brasil, representam cerca de 8% dos negros, mas devido à intensa misgenação historicamente ocorrida no país, também pode ser observada em brancos ou pardos. Sintomas: A anemia falciforme pode ocorrer de forma diferente em cada indivíduo. Alguns têm apenas alguns
sintomas leves, outros têm um ou mais sinais. Os sintomas geralmente aparecem na segunda metade do primeiro ano de vida da criança. - Crise da dor: é o sintoma mais comum da doença falciforme causada pela obstrução de pequenos vasos sanguíneos por glóbulos vermelhos em forma de foice. A dor é mais comum em ossos e articulações, mas pode afetar qualquer parte
do corpo. Essas convulsões têm uma duração variável e podem ocorrer várias vezes ao ano. Geralmente estão associadas a resfriados, infecções, período pré-menstrual, problemas emocionais, gravidez ou desidratação; - Síndrome do pé-de-mão: em crianças pequenas, podem ocorrer ataques de dor nos pequenos vasos sanguíneos das mãos e pés, causando inchaço, dor e
vermelhidão no local; - Infecções: pessoas com doença falciforme são mais propensas a infecções e, especialmente, crianças podem ter mais pneumonia e meningite. Portanto, devem receber vacinas especiais para evitar essas complicações. Ao primeiro sinal de febre, procure o hospital onde a doença está sendo monitorada. Isso certamente tornará a infecção mais facilmente
controlada; - Úlcera na perna (lesão): ocorre com maior frequência perto dos tornozelos, já na adolescência. Úlceras podem levar anos para a cura completa se não forem bem cuidadas no início de sua aparência. Para prevenir úlceras, os pacientes devem usar meias e sapatos grossos; - Sequestro de sangue na Taxa: o baço é o órgão que filtra o sangue. Em crianças com
anemia falciforme, o baço pode aumentar rapidamente sequestre todo o sangue, o que pode levar rapidamente à morte devido à falta de sangue para outros órgãos, como o cérebro e o coração. Trata-se de uma complicação fatal da doença e requer tratamento de emergência. Diagnóstico: A detecção é feita por exame de hemoglobina eletroforese. O teste do pé, realizado
gratuitamente antes bebê sai da maternidade, permite detectar rapidamente hemoglobinopatias, como anemia falciforme. Tratamento: Quando a doença é descoberta, o bebê deve experimentar acompanhamento médico adequado com base em um programa de atenção integral. Neste programa, programa, devem ser acompanhados ao longo de suas vidas por uma equipe de
diversos profissionais treinados no tratamento da anemia falciforme para orientar a família e o paciente a descobrir rapidamente os sinais da gravidade da doença, tratar as convulsões adequadamente e implementar medidas preventivas. A equipe é composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, dentistas, etc. Além disso, as crianças devem
ter seu crescimento e desenvolvimento monitorados, como costuma ser o caso de todas as outras crianças que não têm a doença. IMPORTANTE: Apenas médicos e cirurgiões qualificados podem diagnosticar doenças, indicar tratamentos e prescrever medicamentos. As informações disponíveis apenas no Health Tips são educativas. Conselho preparado em outubro de 2007.
Fontes: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doença falciforme: manual do pacienteMinisma da Saúde. Manual de Anemia Falciforme para a População Publicado em: Revisado em: A anemia falciforme é causada por uma mutação genética que causa a deformação dos glóbulos vermelhos. Para carregar a doença, o gene alterado deve ser transmitido pelo pai e pela mãe.
A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária que é predominante em negros, mas também pode ocorrer em brancos. Caracteriza-se por uma mudança nos glóbulos vermelhos, que perdem a forma arredondada e elástica, adquirem a aparência de uma foice (daí a célula falciforme do nome) e endurecem, dificultando a passagem sanguínea através de pequenos
vasos e, portanto, oxigenação dos tecidos. Veja também: Entendendo quais anemias as células falciformes contêm um tipo de hemoglobina, chamada hemoglobina S, que se cristaliza devido à falta de oxigênio, formando trombis que bloqueiam o fluxo sanguíneo porque não têm a maleabilidade dos glóbulos vermelhos normais. Os negros são os mais afetados pela doença por
fatores genéticos. Causas da anemia falciforme A anemia falciforme é causada por uma mutação genética, responsável pela deformação dos glóbulos vermelhos. Para carregar a doença, o gene alterado deve ser transmitido pelo pai e pela mãe. Se for transmitida apenas por um dos pais, a criança terá o traço da doença falciforme, que pode passar para seus descendentes,
mas não a doença óbvia. Sintomas de anemia falciforme Dor intensa causada pelo bloqueio do fluxo sanguíneo e falta de oxigenação nos tecidos; Dor nas articulações; Fadiga intensa; Paleness e icterícia; Crescimento atrasado; Lesões nas pernas; Tendência a infecções; Cálculos biliares; Neurológicos, cardiovasculares, pulmonares e rédeas; Priapismo. Diagnóstico de
hemoglobina de anemia falciforme Eletroforese é o teste laboratorial específico para o diagnóstico da doença, mas a presença de hemoglobina S pode ser por teste de pé quando a criança nasce. Tratamento de anemia falciforme Os portadores requerem acompanhamento médico constante. Quanto mais cedo você começar, comece, será o prognóstico. Embora o tratamento
não seja específico, em algumas situações pode haver indícios de ações voltadas à redução de convulsões dolorosas (hidroxiureia), isquemia cerebral recorrente (terapia de transfusão regular), terapia de ferro para quem recebe transfusões com frequência e acumula ferro no corpo e, mais raramente, a troca de glóbulos vermelhos (eritrócicitaquoose). A doença pode ser curada
por transplante de medula óssea aogenérica. O grande problema é que a maioria dos pacientes não são candidatos ao procedimento por critérios de elegibilidade ou porque não possuem um doador compatível. Vídeo: Entrevista com um especialista em anemia falciforme Recomendações para tratar anemia falciforme Exigem que o teste do pé seja realizado em seu filho logo
após o nascimento. Se for anemia falciforme, encaminhe-a rapidamente para um médico especialista; Procure ajuda imediata se a pessoa com anemia falciforme tiver um ataque de dor. Embora às vezes possa ser tratado em casa com analgésicos, repouso e ingestão de muito líquido, apenas o médico pode avaliar a necessidade de internação; Entenda a febre da anemia
falciforme como prenúncio e não use medicamentos sem a orientação médica do especialista que acompanha o caso; Leve imediatamente uma criança com anemia falciforme para o hospital mais próximo com anemia falciforme, que de repente ficou pálida; Lembre-se que mudanças oculares podem ocorrer nesses pacientes. Portanto, devem ser avaliados periodicamente por
um oftalmologista. PERGUNTAS SOBRE anemia falciforme O que é traço falciforme e o que ela pode causar? Doença falciforme não é uma doença. Isso significa que a pessoa herdou de um pai o gene hemoglobina A (normal), e o outro o gene hemoglobina S (característica da anemia falciforme), ou seja, hemoglobina AS. Pessoas com doença falciforme são saudáveis e
nunca desenvolvem a doença. No entanto, eles podem passar o gene mutante para as gerações subsequentes. Se uma pessoa com traço falciforme tem um filho com uma pessoa que também tem a característica, a criança pode ter anemia falciforme (se nessa concepção especificamente, ambos os pais transmitem o gene para a hemoglobina S). Quem tem anemia falciforme
pode engravidar? Pode, mas é considerada uma gravidez de alto risco devido a possíveis complicações. Também é possível que a criança nasça com o gene da doença. Mas é importante ressaltar que dois genes são necessários com a mutação, um do pai e outro da mãe. Se houver apenas um gene, o paciente carrega apenas um traço da doença falciforme: ele não tem a
doença e não se desenvolverá no futuro. Por que é o causa ataques de dor? Este é o sintoma mais comum causado pela obstrução de pequenos vasos sanguíneos por glóbulos vermelhos no sitdown. A dor é mais comum em ossos e articulações, mas pode afetar qualquer parte do corpo. Essas crises variam de duração pode ocorrer várias vezes por ano. Geralmente estão
associadas a resfriados, infecções, período pré-menstrual, problemas emocionais, gravidez ou desidratação. Convulsões leves podem ser tratadas em casa com bastante líquido, dor e medicamentos para repouso, mas é importante ter uma avaliação médica sempre que houver febre ou dor intensa. Por que o paciente com anemia falciforme tem que ingerir grandes quantidades
de fluidos? Recomenda-se ingerir cerca de 3 litros de água por dia para manter o sangue menos viscoso, mais fluido e evitar obstruções nos vasos. Qual é a expectativa de vida de uma pessoa com anemia falciforme? A expectativa média de vida é de 40 a 50 anos. Anos.
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