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Resumo 

 

Objetivos: Apesar das crianças serem as principais acometidas pela doença 

cerebrovascular na doença falciforme, adultos falcêmicos também apresentam risco 

elevado quando comparados à população geral. O Doppler transcraniano é o principal 

exame para determinação do risco de eventos cerebrovasculares em crianças com 

anemia falciforme. Alterações na ressonância magnética de encéfalo também foram 

descritas em até 44% das crianças com anemia falciforme em estudos recentes. Os 

objetivos do presente estudo foram: determinar o papel do Doppler transcraniano na 

identificação da doença cerebrovascular de pacientes adultos com anemia falciforme; 

estudar a freqüência de alterações na ressonância magnética de encéfalo e na 

angiorressonância das artérias intracranianas desses pacientes; verificar a existência 

de correlação entre as alterações observadas na ressonância magnética e as 

velocidades de fluxo sangüíneo obtidas no Doppler transcraniano. Métodos: Todos os 

pacientes com idade superior a 16 anos acompanhados no ambulatório de hematologia 

da UNIFESP-EPM com o diagnóstico de hemoglobinopatia SS e o mesmo número de 

voluntários saudáveis pareados por sexo e idade foram avaliados.  Os pacientes foram 

submetidos ao Doppler transcraniano, à entrevista e exame clínico, à coleta de um 

hemograma e à ressonância de encéfalo e angiorressonância das artérias 

intracranianas, que foram avaliadas por dois neurorradiologistas que desconheciam os 

resultados do Doppler transcraniano. Os voluntários saudáveis foram avaliados com 

Doppler transcraniano, entrevista e exame clínico e coleta de um hemograma. As 

lesões na ressonância de encéfalo foram classificadas em leucoencefalopatia, atrofia, 

encefalomalácia e infartos lacunares. Critérios de anormalidade na angiorressonância 

incluíram estenoses ou oclusões arteriais e tortuosidade vascular. Resultados: 



 xvi

Cinqüenta e seis pacientes e o mesmo número de voluntários saudáveis foram 

submetidos ao Doppler transcraniano. As velocidades de fluxo sangüíneo em ambos os 

grupos se correlacionaram inversamente com o hematócrito. As velocidades de fluxo 

encontradas em pacientes com anemia falciforme foram significativamente maiores do 

que em voluntários saudáveis. Cinqüenta pacientes realizaram ressonância de encéfalo 

e angiorressonância das artérias intracranianas. A freqüência global de alterações 

observadas na ressonância de encéfalo atingiu 60%. Leucoencefalopatia foi o achado 

mais comum (48%). A angiorressonância das artérias intracranianas foi anormal em 

72% dos pacientes e estenoses intracranianas foram encontradas em 16% dos 

exames. Pacientes com estenoses intracranianas e aqueles com lacunas na 

ressonância de encéfalo apresentaram velocidades de fluxo significativamente maiores 

(p=0,01 e p=0,03 respectivamente). Conclusões: As velocidades de fluxo sangüíneo 

no Doppler transcraniano de adultos com anemia falciforme são significativamente 

maiores do que as observadas em adultos saudáveis e menores do que as descritas 

em crianças falcêmicas. Alterações na ressonância de encéfalo e angiorressonância 

das artérias intracranianas em adultos com anemia falciforme são mais freqüentes do 

que as descritas em crianças, confirmando uma tendência de aumento das lesões 

silenciosas em função da idade identificada em estudos mais recentes. As velocidades 

associadas a estenoses em adultos falcêmicos são menores do que as descritas na 

população pediátrica. O Doppler transcraniano e a ressonância de encéfalo são 

métodos importantes e complementares na avaliação da doença cerebrovascular do 

paciente com anemia falciforme e apresentam freqüências de alterações e padrões de 

anormalidades distintos entre adultos e crianças falcêmicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Acidente vascular cerebral (AVC) ocorre em 11% das crianças com 

hemoglobinopatia SS antes dos 20 anos, constituindo uma grande causa de morbi-

mortalidade nesses pacientes (1). O estudo cooperativo de anemia falciforme 

(CSSCD-Cooperative study of sickle cell disease) demonstrou que a doença 

cerebrovascular é um problema também em adultos falcêmicos, com uma 

incidência pelo menos dez vezes maior que a de AVC em afro-americanos sem 

anemia falciforme (AF) (1,2).  

Infartos cerebrais em crianças com AF assintomáticas do ponto de vista 

neurológico têm sido denominados de infartos silenciosos e são descritos em até 

22% dos pacientes (3).  Estudos recentes descrevem anormalidades na 

ressonância magnética (RM) de encéfalo em até 44% das crianças com AF (4). 

Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos (AVCi ) em pacientes com AF decorrem 

principalmente da proliferação da camada íntima na região distal da artéria carótida 

interna e proximal das artérias cerebrais médias e anteriores. O Doppler 

transcraniano (DTC) é capaz de detectar estenoses arteriais intracranianas em 

pacientes com AF neurologicamente assintomáticos (5, 6).  Dessa forma, constitui o 

exame de escolha para determinar quais são as crianças em risco para um primeiro 

evento cerebrovascular e que devem ser tratadas profilaticamente com terapia de 

hipertransfusão.  

O padrão das velocidades de fluxo sangüíneo no DTC em adultos com AF não 

foi ainda descrito, e, portanto, nenhum estudo foi realizado para determinar o papel 

do DTC na avaliação do risco de eventos cerebrovasculares nesses pacientes. Uma 

recente revisão publicada pela Academia Americana de Neurologia sobre as 
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indicações do uso do DTC sugere que sejam realizadas pesquisas no sentido de 

determinar o papel do DTC na doença cerebrovascular do adulto com AF (7).  

Um estudo multicêntrico em crianças com AF concluiu que o DTC e a RM de 

encéfalo revelam aspectos diferentes da fisiopatologia da doença cerebrovascular 

desses pacientes e geralmente não estão correlacionados (3). A freqüência de 

alterações em exames de neuroimagem em adultos com AF é desconhecida, assim 

como a correlação dessas alterações com as velocidades de fluxo sangüíneo 

cerebral determinadas através do DTC.  

1.1 Objetivos 

Os objetivos desse estudo foram: 

• 1.Descrever as características do DTC e o padrão de velocidades de fluxo 

sangüíneo cerebral, em uma população de adultos com AF, e comparar com 

uma população de voluntários saudáveis e com o padrão descrito em crianças 

com AF.  

• 2.Determinar a correlação entre as velocidades médias máximas (Vmax) e o 

hematócrito em uma população de pacientes adultos com AF e de voluntários 

saudáveis. 

• 3.Determinar a freqüência de alterações na RM de encéfalo e angiorressonância 

(angio-RM) das artérias intracranianas em uma população de adultos com AF e 

correlacionar essas alterações com variáveis de interesse clínico. 

• 4.Determinar se há correlação entre as velocidades de fluxo no DTC e a 

presença de anormalidades na RM e angio-RM de adultos com AF. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Fisiopatologia da anemia falciforme 

AF é uma desordem hereditária da hemoglobina (Hb) cujo gene responsável é 

herdado de maneira homozigótica. A mutação responsável por essa doença resulta da 

troca de um único trinucleotídeo (GAG→GTG) no sexto códon do exon 1 do gene 

responsável pela síntese da β-globina que faz parte da molécula de Hb (α2β2). Essa 

mutação resulta na troca de ácido glutâmico por valina na posição 6 da cadeia de β-

globina e conseqüente formação de uma Hb alterada (hemoglobina S (HbS) ) (8).   

No Brasil, estima-se que 5 a 6% da população negra é portadora do gene que 

codifica a hemogobina S, sendo a doença hereditária mais freqüente em nosso país.  

Em países como a Nigéria cerca de 25% da população é heterozigota para o gene da 

HbS e 1 a 2% de todas as crianças que nascem são portadoras de AF (9).   

Hemácias em foice foram pela primeira vez descritas no sangue de um paciente 

com anemia grave em 1910. No entanto, o real significado dessa alteração não era 

reconhecido (10). Hahn e Gillespie consideraram que poderia haver uma correlação 

entre a molécula de Hb e a AF em 1927 (11).  Em 1949, a descoberta de que a HbS 

tinha uma mobilidade eletroforética anormal fez com que Linus Pauling e colaboradores 

chamassem a AF de uma “doença molecular” (12). Em 1957 foi então descrita a 

mutação que leva à produção de uma β-globina anormal.(13).    

O armazenamento de uma alta concentração de Hb (32 a 34g/dL) dentro dos 

eritrócitos requer que essa proteína seja extremamente solúvel. Quando a HbS é 

desoxigenada, a troca do ácido glutâmico pela valina na posição 6 resulta em uma 

interação hidrofóbica com outras moléculas de Hb, desencadeando uma agregação em 

grandes polímeros. A polimerização da HbS desoxigenada é o evento primário na 

patogênese da doença falciforme, resultando na distorção da forma das hemácias e 
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numa importante diminuição da deformabilidade das mesmas. Esses eritrócitos rígidos 

são responsáveis pelos fenômenos vaso-oclusivos que são a marca registrada dessa 

doença (14).  

O aspecto mais intrigante da AF é a natureza imprevisível e episódica dos 

eventos vaso-oclusivos, tanto no tempo quanto no espaço. Sabe-se que o potencial de 

uma hemácia em foice de iniciar um evento vaso-oclusivo depende primariamente da 

relação entre a velocidade de formação do polímero e o tempo de trânsito capilar. 

Qualquer fator que retarde o trânsito de uma hemácia contendo HbS na 

microcirculação pode ter um efeito crítico na gênese de um evento vaso-oclusivo (15). 

Medidas realizadas tanto em condições estáticas quanto dinâmicas mostraram que a 

hemácia falcêmica adere mais rapidamente que hemácias normais a monocamadas de 

células endoteliais em cultura (16, 17). Estudos recentes delinearam algumas das 

interações moleculares responsáveis pela aderência da hemácia falcêmica ao 

endotélio. Reticulócitos, especialmente de pacientes com AF, têm em sua superfície o 

complexo integrina α4β1 que se liga tanto à fibronectina quanto à molécula de adesão 

do endotélio, uma molécula expressa principalmente após ativação por citocinas 

inflamatórias como o fator de necrose tumoral α (TNFα) (18).  

 Estudos in vivo em ratos falcêmicos transgênicos sugerem que a oclusão 

vascular resulta em um estado inflamatório. A seqüência de eventos parece ser a 

seguinte: 1) reticulócitos contendo o receptor α4β1 aderem à célula endotelial; 2) a 

propagação da oclusão ocorre por acúmulo de células maduras rígidas e 

desoxigenadas proximal ao sítio da oclusão; 3) a obstrução se resolve levando 

eventualmente à reperfusão e conseqüente injúria tecidual; 4) um novo ciclo de adesão 

se inicia criando, portanto, um ciclo vicioso de oclusão e reperfusão. Evidências de que 

a lesão por reperfusão ocorre incluem: 1) resposta inflamatória no leito vascular dos 
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ratos falcêmicos transgênicos incluindo aumento do rolamento leucocitário, da adesão 

e da emigração três horas após hipóxia seguida por reperfusão; 2) produção local de 

radicais livres (19). A implicação prática dessa seqüência de eventos é que a 

restauração de suplementação de oxigênio a um tecido isquêmico resulta na geração 

de radicais livres associada à inflamação endotelial e à lesão tecidual. O aumento dos 

níveis basais de leucócitos observado em pacientes com AF pode ser um reflexo dessa 

inflamação crônica (19).   

Outros fatores que influenciam a vaso-oclusão em pacientes com AF são: o 

genótipo α, o haplótipo β e o nível total de Hb e de hemoglobina fetal (HbF). Pacientes 

com AF podem ser divididos em subcategorias dependendo de seus genótipos α e 

haplótipos β. Cerca de 65% dos pacientes com AF têm genótipo α normal (βsβs, αα/αα), 

30% têm um gene α deletado (βsβs, -α/αα) e os restantes 5% têm 2 genes α deletados 

(βsβs, -α/-α). Em uma série brasileira, α-talassemia foi observada em 17,5% dos 

pacientes com AF (20). O efeito da deleção do gene α na apresentação clínica da AF é 

controverso. Geralmente, a deleção de um gene α é associada a um grau mais leve de 

anemia, e, portanto, a um menor número de transfusões sangüíneas e a menos 

complicações clínicas associadas à anemia grave (21, 22).  O aumento da Hb 

associado à deleção do gene α, no entanto, aumenta a viscosidade do sangue, o que é 

geralmente acompanhado de um aumento na freqüência dos episódios álgicos. O 

efeito da deleção do gene α é melhor ilustrado pela clínica de pacientes com deleção 

de dois deste gene (βsβs, -α/-α). Esses pacientes apresentam: anemia mais leve, 

aumento dos níveis de Hb A2, esplenomegalia, retinopatia, freqüência menor de 

úlceras em membros inferiores e AVCs quando comparados aos pacientes com 

genótipo βsβs, αα/αα (23, 24).  
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O haplótipo β se refere à seqüência de nucleotídeos 5’ e 3’ do gene da AF. Três 

principais tipos foram descritos em africanos e na população afro-americana: 

Senegalês (Sen), Benin (Ben) e República central africana (CAR) (25). O significado 

desses haplótipos decorre de seus efeitos na produção de HbF.  Sabe-se que quanto 

maiores os níveis de HbF, menor a gravidade da AF (26). O haplótipo Sen, 

especialmente no estado homozigoto, está associado a níveis relativamente altos de 

HbF e portanto a uma doença menos agressiva. No entanto, esses dados são 

baseados em análises populacionais, e podem não ser verdadeiros para pacientes 

individualmente (27).   Em série brasileira, a distribuição dos haplótipos foi diferente da 

descrita nos Estados Unidos e na Jamaica, tendo predominado o haplótipo CAR (20).  

Hemácias de pacientes portadores de AF que possuem níveis elevados de HbF 

parecem ser menos aderentes ao endotélio vascular do que as de pacientes com 

baixos níveis de HbF. Um estudo feito numa população pediátrica mostrou que 

pacientes com altos níveis de HbF possuem um decréscimo no número de hemácias 

contendo CD36+, VLA4+ (very late antigen) e CD 71+, apresentando, portanto, 

eritrócitos menos aderentes. A HbF parece ainda afetar a exposição de fosfatidilserina 

na superfície das hemácias e, conseqüentemente, a ativação da cascata de 

coagulação (26, 28).  

Outro fator que pode afetar o prognóstico da AF é a presença de genes 

modificadores da doença (genes epistáticos), que podem modificar a expressão 

fenotípica da mutação da AF. Um trabalho mostrou que existe um determinado tipo de 

HLA (human leukocyte antigen) que pode influenciar o risco de AVCi em pacientes com 

AF (29). A presença de genes epistáticos e o papel dos mesmos na modificação 

fenotípica da AF são ainda controversos, constituindo objeto  de estudo de  diversos 

pesquisadores no momento. 
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2.2 Complicações clínicas da anemia falciforme 

 A AF é uma doença ainda paradoxal, pois apesar do perfeito entendimento de sua 

fisiopatologia em nível celular e molecular, seu tratamento ainda não é ideal, e os 

pacientes apresentam uma série de complicações clínicas de difícil manejo (30).  

2.2.1 Crises álgicas 

Os fenômenos álgicos são uma das complicações mais comuns em pacientes 

com AF. A dor resulta de dano tecidual causado pelo processo de falcização e 

conseqüente oclusão da microvasculatura. A freqüência de crises álgicas é uma 

medida da gravidade da doença e se correlacina com mortalidade precoce em 

pacientes falcêmicos com mais de 20 anos. Pequenos aumentos nos níveis de HbF 

parecem ter efeito na diminuição da freqüência de fenômenos álgicos. Esta 

complicação é, certamente, uma das principais causas de sofrimento em portadores de 

AF (30).  

2.2.2 Infecções 

Diversos fatores tornam o paciente com AF susceptível a infecções. A 

imunomodulação secundária a transfusões sangüíneas múltiplas e a sobrecarga de 

ferro delas decorrente aumentam a morbimortalidade por causas infecciosas em 

pacientes com AF (31). Ocorre aumento do índice de infecção por bactérias 

encapsuladas como S. pneumoniae e H. influenzae secundário à ausência de função 

esplênica desses pacientes. Ostemielite por Salmonella typhimurium também é mais 

comum em pacientes com AF, pois essa bactéria tem uma alta capacidade de 

crescimento em tecido ósseo parcialmente necrótico. Diversos antibióticos são 

indicados no tratamento das complicações infecciosas da AF, assim como a profilaxia 
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com vacinas específicas contra pneumococo, hemófilo e contra o vírus da hepatite 

B (32).  

2.2.3 Síndrome torácica aguda 

O termo síndrome torácica aguda (STA) foi introduzido por Charache para definir 

episódios agudos de febre, dor torácica, leucocitose e presença de infiltrados 

pulmonares em pacientes com AF, a maioria dos quais provavelmente tinham 

apresentado um infarto pulmonar (33). A definição atual enfatiza que os infiltrados 

pulmonares devem ser recentes. Os sinais e sintomas da STA variam de leves até 

bastante graves, inclusive com risco de vida.  Depois das crises álgicas, STA é a 

principal causa de hospitalização em pacientes com AF e também a causa mais 

comum de complicação em paciente com AF pós-procedimentos cirúrgicos (34). 

Apesar de, geralmente, a STA ser auto-limitada, ela pode levar à insuficiência 

respiratória com um índice de letalidade de 1,8% em crianças e 4,8% em adultos (35). 

Etiologias da STA incluem: infecções, infartos pulmonares, embolia gordurosa da 

medula óssea e embolia pulmonar. A aderência de hemácias falcizadas a células 

endoteliais dos vasos pulmonares de médio calibre pode resultar na oclusão do fluxo 

microvascular e conseqüente infarto pulmonar. Como a STA é um evento relativamente 

freqüente em portadores de AF, é interessante que eles sejam submetidos a medidas 

basais dos gases arteriais para ajudar na avaliação de sintomas pulmonares agudos  

(35).  

2.2.4 Complicações renais e urológicas 

Várias complicações renais podem ocorrer em pacientes com AF, desde a 

hipostenúria até a insuficiência renal terminal (36). O meio hipóxico, ácido e hipertônico 

da medula renal favorece fenômenos de falcização. Defeitos tubulares renais ocorrem 

não somente em homozigotos para o gene da AF, mas também em heterozigotos (36-
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38). Síndrome nefrótica com ou sem hipertensão ocorre freqüentemente. Hematúria 

microscópica, proteinúria, hipertensão e síndrome nefrótica são os marcadores do 

início da insuficiência renal. A lesão patológica é geralmente um aumento glomerular e 

glomeruloesclerose segmentar focal. Uma vez instalada a insuficiência renal, pacientes 

necessitam de hemodiálise a longo prazo e são candidatos a transplante renal (36).   

Priapismo acontece quando hemácias falcizadas congestionam os corpos 

cavernosos e/ou o corpo esponjoso e impedem o retorno de sangue do pênis (8). A 

apresentação aguda é caracterizada por uma ereção prolongada e dolorosa que pode 

durar horas e resultar em impotência sexual parcial ou completa. Cirurgia ou 

exsangüinotransfusão podem ser necessárias (39).   

2.2.5 Úlceras de membros inferiores 

Úlceras dolorosas em membros inferiores podem complicar a evolução de 

pacientes com AF. Pacientes mais velhos, do sexo masculino e com haplótipo CAR 

têm uma incidência aumentada dessa complicação. Osteomielite pode complicar 

úlceras crônicas, e parece interessante que essa complicação seja pesquisada com 

cintilografia óssea ou ressonância magnética em casos de lesões profundas  (8, 24).   

2.2.6 Necrose avascular 

Necrose avascular (também chamada de necrose isquêmica ou osteonecrose) é 

mais comumente observada em adultos com AF. Apesar de ser mais debilitante na 

região do quadril, é um problema ósseo generalizado, ocorrendo nas cabeças do 

úmero e do fêmur, assim como nos corpos vertebrais. A circulação arterial terminal 

dessas regiões as torna extremamente vulneráveis a episódios de falcização (8). Novas 

técnicas de artroplastia podem melhorar a vida média de próteses na região do quadril 

desses pacientes (40).  
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2.2.7 Complicações hepáticas 

Hiperbilirrubinemia crônica e colelitíase são comuns em pacientes com AF. Pelo 

menos dois terços dos pacientes com AF têm hepatomegalia e 75% têm colelitíase. 

Cerca de 90% dos pacientes com AF são submetidos à colecistectomia profilática ou 

de urgência. Atualmente, o procedimento laparoscópico é preferido por possuir menor 

morbidade (41).  

Crise hepática (também chamada de colestase intra-hepática) se manifesta por 

dor súbita em hipocôndrio direito, hepatomegalia progressiva, aumento dos níveis de 

bilirrubina e prolongamento do tempo de protrombina e do tempo parcial de 

tromboplastina ativada. As enzimas hepáticas também se elevam, mas não aos níveis 

vistos em hepatites virais. Exsangüinotransfusão pode ser necessária, assim como a 

reposição de plasma fresco congelado pelos déficits de coagulação (42).  

2.2.8 Complicações cardíacas 

Sabe-se que a AF leva à cardiomegalia e a um estado de alto débito secundário 

ao aumento da pré-carga e diminuição da pós-carga. Há aumento da massa muscular 

do ventrículo esquerdo em falcêmicos para aproximadamente o dobro do esperado, 

tanto no ecocardiogama como na necropsia (43).  Tanto a hipertrofia quanto a dilatação 

são progressivas com a idade, sendo encontradas mesmo em populações pediátricas. 

A hipertrofia parece surgir como mecanismo compensatório à sobrecarga volumétrica, 

na tentativa de reduzir o estresse parietal. As dilatações cavitárias, o padrão 

geométrico de hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo e as alterações na pré e 

pós-carga observadas no ecocardiograma corroboram as evidências clínicas e 

histopatológicas da literatura, caracterizando, assim, uma miocardiopatia 

falcêmica (44),(45).  
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2.3 Complicações neurológicas da anemia falciforme 

Até 1935, três pacientes com AF e hemiplegia aguda foram descritos, dos quais 

um foi submetido à autópsia que confirmou um infarto isquêmico (46). O AVC é a 

complicação neurológica mais estudada em pacientes com AF. Outras complicações 

neurológicas tais como epilepsia, cefaléia e déficits cognitivos já foram descritas (47).  

2.3.1 Epilepsia 

Crises epilépticas em pacientes com AF podem decorrer tanto de um foco 

resultante de um infarto pregresso quanto do tratamento com altas doses de opióides 

para crises álgicas (48). Em uma série de 89 pacientes com AF, 12% apresentaram 

crises epilépticas. Em sete pacientes, as crises foram isoladas e em quatro, associadas 

a outros sintomas neurológicos  (48). Uma outra série mostrou a ocorrência de crises 

epilépticas em 6% (16 pacientes de um total de 257). Quatro pacientes tiveram crises 

associadas a complicações cerebrovasculares e os outros 12 em vigência de 

meningite (49). Na série de Powars, 7 de 15 pacientes com AF e história de AVC 

apresentaram epilepsia tardia (50). Crise epiléptica também pode ser a manifestação 

inicial de AVC em pacientes com AF (51).  

2.3.2 Cefaléia 

Relatos anedóticos referem que pacientes com AF são predispostos à cefaléia. 

No entanto, não há estudos epidemiológicos a esse respeito. Alguns autores acham 

que a cefaléia pode estar relacionada à anemia, uma vez que alguns desses pacientes 

melhoram após transfusão sangüínea (47). Um estudo prospectivo mostrou que 28% 

dos pacientes acompanhados com AF se queixaram de cefaléia, na maioria das vezes, 

debilitante. Nesse estudo, foram considerados portadores de cefaléia apenas os 

pacientes com uma freqüência de pelo menos uma crise de dor intensa por mês, 

geralmente de caráter latejante e que interferisse com as atividades de vida diária. 
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Esse grupo foi comparado a pacientes que não apresentavam cefaléia. O fluxo 

sangüíneo cerebral médio nos pacientes portadores de cefaléia foi de 148±27,6 

mL/100g de tecido cerebral/min, enquanto nos pacientes sem cefaléia, o fluxo 

sangüíneo médio foi de 121,28±32,67 mL/100g de tecido cerebral/min. Os autores 

desse trabalho sugerem uma possível associação entre a perfusão cerebral e a 

presença de cefaléia, ao contrário dos pacientes portadores de enxaqueca que 

apresentam fluxo sangüíneo cerebral normal no período intercrítico (52), (53). 

2.3.3 Alterações cognitivas 

Diversos autores estudaram as alterações cognitivas que ocorrem em pacientes 

com AF (54, 55).  Swift e colaboradores compararam 21 crianças com AF com um 

grupo de crianças saudáveis. Foram utilizados testes de inteligência, praxias, memória 

e conhecimentos acadêmicos. Pacientes com AF apresentaram pontuações mais 

baixas em quase todos os testes cognitivos. O quociente intelectual (QI) foi 

significativamente mais baixo em potadores de AF (77,7±12,4), quando comparados 

aos de crianças saudáveis (94,3±11) (56). Um estudo com 194 pacientes mostrou que 

aqueles com RM de encéfalo normais apresentavam melhores resultados em teste 

neuropsicológicos do que pacientes com infartos silenciosos ou com história de AVC.  

As anormalidades foram encontradas em testes envolvendo vocabulário, aritmética, 

velocidade motora e coordenação (57). Um estudo multicêntrico confirmou as 

alterações cognitivas tanto em portadores de infartos silenciosos quanto naqueles com 

história de AVC. O desempenho neuropsicológico desses pacientes também foi 

influenciado pelo grau de trombocitose (58). Em um estudo de 20 pacientes com 

infartos silenciosos e AF, 80% apresentavam alterações cognitivas incluindo déficit de 

atenção, de função executiva e de velocidade psicomotora. Desses pacientes, 35% 
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apresentavam dificuldades em atividades acadêmicas (59). A associação entre déficit 

cognitivo e infartos silenciosos na AF parece certa. 

2.3.4 Acidente vascular cerebral e anemia falciforme 

O AVC é certamente a mais temida das complicações neurológicas que podem 

ocorrer em portadores de AF. Sydenstricker relatou a primeira associação entre infarto 

cerebral e AF em um menino de 5 anos, em 1923 (60). Após o advento da eletroforese 

de Hb, vários casos e séries de pacientes com AF e alterações neurológicas surgiram 

na literatura (51). Estudos angiográficos não eram comumente realizados nesse 

período devido  à associação entre o uso de contrastes endovenosos e crises de 

falcização (61). Em 1972, Stockman demonstrou oclusão de um grande vaso 

intracraniano em seis de sete pacientes com AF e manifestações neurológicas, sem 

efeitos colaterais maiores pelo uso de contraste (62). Esse relato mudou 

definitivamente o conceito de que a doença cerebrovascular em pacientes com AF 

decorria somente do acometimento de pequenas artérias.  

Powars estudou a história natural da doença cerebrovascular em pacientes com 

doença falciforme numa série de 32 pacientes selecionados de um total de 537 doentes 

que faziam parte de um estudo de coorte demográfico.  A idade dos pacientes por 

ocasião do primeiro AVC nesses doentes variou de 20 meses a 36 anos (50).  

A freqüência relativa de AVC calculada na população que fazia parte do estudo 

de coorte demográfico foi de 6% (32 pacientes de um total de 537). Vinte e cinco dos 

35 pacientes que haviam sofrido um AVC tinham menos de 20 anos por ocasião do 

primeiro episódio. Desses 25 pacientes, 22 apresentaram AVCi e apenas dois 

apresentaram hemorragia subaracnóidea ou hemorragia intraparenquimatosa. O risco 

de eventos cerebrovasculares calculado para as duas primeiras décadas de vida foi de 

0,761 por 100 paciente-anos, enquanto esse mesmo risco depois dos 20 anos foi de 
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0,524 episódios por 100 paciente- anos. Apesar do risco parecer maior durante as duas 

primeiras décadas, em que o AVC ocorreu 1,7 vez mais freqüentemente do que após 

os 20 anos, essa diferença não foi estatisticamente significativa. Sintomas compatíveis 

com ataques isquêmicos transitórios (AITs) não foram detectados precedendo o AVC 

em nenhum desses doentes (50). 

Três características importantes foram observadas nos pacientes que tiveram 

AVCi: houve uma preponderância de hemoglobinopatia SS; os pacientes eram jovens 

com uma média de idade de 7,7 anos e ocorreu um alto índice de recorrência (67%). O 

risco de um AVCi foi muito aumentado na infância (p<0,01), enquanto o paciente adulto 

apresentou um risco maior de hemorragias intracranianas (p<0,05). Nenhum fator foi 

encontrado que explicasse a diferença entre os tipos de AVC conforme a faixa etária. A 

incidência de um segundo infarto cerebral foi independente da idade de apresentação 

do primeiro evento cerebrovascular. Um acúmulo de recorrências nos primeiros 36 

meses que se seguiram ao primeiro evento foi também uma característica marcante. O 

paciente suceptível ao AVCi parece passar por um período de risco importante 

marcado por episódios de recorrência após o qual novos eventos não mais ocorrem. 

Os fatores que contribuem para a cessação desses eventos não são conhecidos (50). 

Onze pacientes apresentaram hemorragia subaracnóidea ou 

intraparenquimatosa. Todos eles apresentaram cefaléia importante por ocasião do 

evento, além de rigidez de nuca, coma ou um déficit focal no exame neurológico. A 

idade de apresentação da hemorragia variou de 14 a 36 anos, com uma média de 25 

anos. Nenhum paciente era hipertenso precedendo a hemorragia. Seis pacientes 

morreram em conseqüência do evento neurológico agudo. Em três pacientes, a 

angiografia cerebral mostrou a presença de um ou mais aneurismas (50).  
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Um paciente com hemoglobinopatia SC morreu após infarto da medula óssea 

com conseqüente embolização gordurosa para pulmões, rins e cérebro. Na autópsia, 

glóbulos de gordura e megacariócitos foram encontrados em pequenas artérias da 

circulação cerebral (50).  

O CSSCD coletou dados prospectivos de uma grande coorte de pacientes (4082 

pacientes) com doença falciforme. Cento e cinqüenta e três pacientes tinham história 

de AVC ao entrar no estudo, resultando numa prevalência de 3,75%. Durante o estudo, 

87 pacientes apresentaram um AVC o que resultou numa incidência de 0,46 por 100 

paciente-anos. A maior incidência de um primeiro AVC ocorreu nos pacientes com 

hemoglobinopatia SS com uma taxa corrigida para idade de 0,61 por 100 paciente-

anos. A incidência de AVC nesses pacientes com menos de um ano, de um a nove 

anos, 10 a 19 anos e mais de 20 anos foi de 0,0, 0,84, 0,41 e 0,59 respectivamente (1).  

Durante o estudo, 78 AVCs ocorreram em pacientes com hemoglobinopatia SS. 

Quarenta e um pacientes (53,9%) tiveram AVCi; vinte e seis (34,2%), AVC hemorrágico 

(AVCh); oito, AIT e um paciente apresentou um evento com características tanto 

isquêmicas quanto hemorrágicas. Apesar da incidência de AVCi ter sido maior em 

pacientes com AF menores de vinte anos (0,44 por 100 paciente-anos), adultos com 

mais de 30 anos também foram considerados uma população de risco. Inversamente, 

houve maior incidência de AVCh em pacientes com idade de 20 a 29 anos (0,44 por 

100 paciente-anos) (1). 

Entre os pacientes com AF que tiveram AVC e sobreviveram ao primeiro dia do 

evento, dez recorrências aconteceram (14%): 6,4 eventos por 100 paciente-anos em 

pacientes que tiveram AVC com menos de 20 e 1,6 eventos por 100 paciente-anos em 

pacientes que tiveram AVC ocorrendo com idade maior ou igual a 20 anos. Dois 

eventos se seguiram a um AIT, com uma média de três meses de tempo de 
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recorrência; dois eventos se seguiram a um AVCh  com uma média de recorrência de 

7,2 meses e seis eventos se seguiram a um AVCi com uma média de recorrência de  

22,2 meses. Esse estudo não determinou que os pacientes com AVC fossem 

submetidos à hipertransfusão, portanto, nenhuma associação entre a recorrência dos 

eventos e a terapia transfusional pôde ser feita (1).  

Os fatores de risco para AVCi e AVCh foram analisados separadamente, uma 

vez que a fisiopatologia dos dois eventos pode ser diferente. Uma análise univariada 

identificou oito fatores de risco para um AVCi em pacientes com doença falciforme: AIT 

pregresso, história de meningite de qualquer tipo, meningite bacteriana,  altos níveis de 

pressão sistólica, alta contagem basal de leucócitos, STA nas últimas duas semanas, 

taxa de incidência de STA e um baixo nível de Hb basal. As taxas de crises álgicas, 

episódios transfusionais nas duas semanas precedendo o AVC e a contagem de 

plaquetas não se correlacionaram com a ocorrência de um primeiro AVC. AIT 

pregresso, Hb basal, STA nas últimas duas semanas, taxa de incidência de STA e 

pressões sistólicas altas mantiveram significância estatística após modelo de análise 

multivariada. O mais significante fator preditivo de um AVCi foi AIT pregresso. No 

entanto, a maioria dos pacientes teve um AVCi sem ser precedido por um AIT (1).  

Uma análise univariada identificou três fatores de risco para um AVCh em 

pacientes com doença falciforme: alta contagem basal leucocitária, taxa de incidência 

de STA e baixos níveis de Hb. A presença de α-talassemia conferiu uma proteção com 

significado estatístico marginal para um AVCh nesses pacientes. História de meningite 

e pressão sistólica não foram fatores preditivos de AVCh (1). 

Esse estudo incluiu o maior número de pacientes com doença falciforme e AVC 

do que qualquer outro estudo pregresso. Apesar dos pacientes com hemoglobinopatia 

SS terem apresentado o maior risco de AVC, pacientes com outros genótipos também 
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apresentaram risco. O fato de crianças com menos de dois anos apresentarem uma 

taxa de incidência de AVC bastante baixa sugere que existe um mecanismo protetor 

nessa faixa etária ou que a patologia responsável pelos AVCs nesses casos se 

desenvolve ao longo do tempo. No entanto, o fato de a incidência de AVC ser maior em 

pacientes com um a nove anos do que em pacientes de 10 a 19 sugere que pacientes 

com AVC devem apresentar fatores de risco adicionais (1).  

Os diferentes tipos de AVC (isquêmico ou hemorrágico) podem decorrer de 

fisiopatologias diferentes ou da progressão da doença cerebrovascular. A noção de que 

o AVCi é mais comum em crianças, enquanto o AVCh em adultos foi parcialmente 

confirmada por esse estudo. Infartos cerebrais foram mais comuns em pacientes com 

hemoglobinopatia SS com menos de 20 anos; no entanto, pacientes com mais de 30 

anos também foram considerados de risco. O período de mais baixa incidência de 

AVCi (dos 20 aos 29 anos) foi o de maior incidência de AVCh. Nesse estudo, crianças 

com menos de dez anos apresentaram uma incidência de AVCh (0,17 por 100 

paciente-anos) maior do que as reportadas em estudos pregressos (1).  

A associação temporal entre STA e AVC não havia sido relatada antes. É 

possível que nesses casos, pacientes com artérias intracranianas já alteradas sofram 

um AVC pela hipóxia provocada pela doença pulmonar. Outra hipótese é que embolia 

gordurosa possa ocorrer nesses casos (1). 

A anemia em pacientes com AF reflete a gravidade da doença (63).  Pacientes 

com genótipos menos graves são menos anêmicos do que portadores de 

hemoglobinopatia SS. Anemia importante pode ser um fator de risco a mais para AVC 

(1). Um aumento do fluxo sangüíneo cerebral e das velocidades de fluxo associadas à 

anemia crônica pode causar danos à parede vascular (64).   
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Uma alta contagem de leucócitos pode ser um fator preditivo para uma série de 

complicações da AF tais como crises álgicas, STA e um aumento da mortalidade de 

uma maneira geral (63, 65, 66).  A contribuição do número de leucócitos para a 

ocorrência de eventos cerebrovasculares e o papel das diversas moléculas vasoativas  

e de aderência por eles produzidas não estão completamente estabelecidos.  

A falta de um efeito protetor para AVC conferido pelos níveis de HbF nesses 

pacientes foi uma surpresa, uma vez que outras séries mostraram tal efeito (50).  Os 

níveis de HbF se correlacionam inversamente com a ocorrência de eventos vaso-

oclusivos de outra natureza tais como: crises álgicas e STA. Ainda não se sabe se o 

uso da hidroxiuréia, que dentre outros efeitos aumenta os níveis de HbF e diminui a 

incidência de STA e de crises álgicas, também pode contribuir para a diminuição da 

incidência de eventos cerebrovasculares (67). Esse estudo mostrou alguma evidência 

de que a presença de α -talassemia pode ser protetora para eventos cerebrovasculares 

tanto isquêmicos quanto hemorrágicos. Essa proteção parece ser conferida através de 

um aumento dos níveis de Hb. 

Em 1972, Stockman estudou as características angiográficas de sete pacientes 

portadores de AF com déficit neurológico agudo. Esses pacientes receberam como 

preparo para a angiografia transfusões seriadas de concentrado de hemácias por um 

período de uma a três semanas ou uma exsangüinotransfusão parcial. Nenhum 

paciente foi submetido ao exame até que os níveis de HbS estivessem inferiores a 

20%. Não houve complicações relacionadas à angiografia nesses pacientes. Seis 

pacientes apresentavam oclusões totais ou parciais de grandes artérias intracranianas. 

A artéria carótida interna estava envolvida nos seis casos, sendo a porção 

supraclinóidea afetada em todos. As artérias cerebrais médias e anteriores estavam 

acometidas em três pacientes. Um paciente apresentava oclusão completa das duas 
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carótidas internas distalmente e da artéria vertebral extracraniana na sua origem. 

Dilatação das artérias lenticuloestriadas e talamoperfurantes como vias colaterais foi 

observada em dois pacientes. Dois pacientes desse estudo foram submetidos a dois 

exames consecutivos, sendo possível então constatar a progressão da doença arterial. 

Três pacientes apresentaram circulação colateral proeminente com padrão do tipo 

moyamoya em dois casos (62).   

Apesar da primeira descrição patológica de um paciente com AF e AVC registrar 

obliteração de grandes artérias intracranianas, durante muito tempo, a oclusão de 

pequenas artérias foi considerada como o principal mecanismo fisiopatológico da 

doença cerebrovascular desses pacientes (68, 69). A oclusão arterial não parece ser 

resultante de uma estase retrógrada de capilares ocluídos por hemácias falcizadas, 

uma vez que grandes artérias como as carótidas internas são acometidas. Essas 

artérias podem ocluir ou apresentar estenoses graves devido à proliferação anormal da 

íntima e ocasionalmente devido à formação de trombos (68, 69). Não há evidências de 

acometimento patológico semelhante  em outras partes do corpo de pacientes 

falcêmicos (70). Esse fato explica o caráter progressivo do envolvimento neurológico, 

assim como a evolução da doença arterial pela angiografia. Alguns estudos de 

necrópsia encontraram proliferação tanto da camada íntima quanto da média em 

portadores de AF (68, 69). 

Gerald e colaboradores, em 1980, estudaram uma série de 14 crianças com 

doença falciforme e sintomas clínicos compatíveis com AVC submetidas à angiografia 

cerebral. Nessa série quatro angiografias foram normais e anormalidades nas carótidas 

ou em seus ramos foram observadas nos demais pacientes. As artérias cerebrais 

anteriores e médias estavam envolvidas em nove pacientes e oclusão de ramos dessas 

artérias foi um achado freqüente. As artérias da circulação posterior não apresentavam 
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alterações nessa série. Não parece haver uma explicação para o fato da circulação 

vertebrobasilar ser aparentemente poupada nesses casos (71).  

2.4 DTC 

O DTC é um exame não invasivo, que pode ser realizado na beira do leito do 

paciente, permitindo uma avaliação cerebrovascular rápida e que pode ser repetida 

quantas vezes forem necessárias (72).  

O primeiro estudo clínico utilizando DTC foi realizado em 1982 por Aaslid e 

desde então um avanço importante ocorreu nos aspectos técnicos e nas indicações de 

utilização desse exame. Por muitos anos, achou-se que a calota craniana era 

impenetrável ao ultra-som e que o estudo da circulação cerebral por esse método era 

impossível. Aaslid, em 1982, demonstrou que utilizando uma sonda de 2-MHZ as 

velocidades de fluxo sangüíneo das grandes artérias cerebrais poderiam ser medidas 

de maneira não invasiva através de janelas cranianas naturais. Esta técnica ficou 

conhecida então como Doppler transcraniano (72).  

As três regiões da calota craniana classicamente utilizadas para realização do 

exame são chamadas de janelas acústicas, sendo elas: transtemporal, transorbital e 

transforaminal.  A janela transtemporal é localizada em cima do osso temporal, 

superiormente ao arco zigomático. Apesar do osso temporal ser relativamente fino, 

uma considerável atenuação do sinal ocorre nessa interface. Em cerca de 10% dos 

pacientes, a janela transtemporal é muito espessa e não permite o estudo das artérias 

por essa via (73). Através dessa janela, é possível avaliar as velocidades do fluxo 

sangüíneo nas seguintes artérias: carótida interna terminal, cerebral anterior, cerebral 

média e cerebral posterior. Utilizando diferentes ângulos e diversas profundidades, é 

possível distinguir as artérias do polígono de Willis (74).  
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O exame pela via transorbitária é realizado com o transdutor sobre a pálpebra 

fechada do paciente. Através dessa janela, são avaliadas as velocidades do fluxo 

sangüíneo das artérias oftálmicas e carótida interna (região do sifão carotídeo). A 

avaliação da artéria oftálmica é de bastante interesse, pois este vaso pode servir de 

circulação colateral em pacientes com doença carotídea importante. Quando há 

comunicação entre as circulações das artérias carótidas interna e externa na órbita, 

observamos reversão da direção do fluxo da artéria oftálmica no espectro do 

Doppler (75).   

A via suboccipital (transforaminal) deve ser realizada com o paciente sentado 

com discreta flexão do pescoço. Se o paciente estiver comatoso ou imóvel, deve haver 

espaço suficiente para posicionamento do transdutor, o que pode ser conseguido 

colocando-se um travesseiro sob a cabeça do paciente e realizando-se discreta rotação 

da cabeça para um dos lados. O transdutor é inicialmente posicionado na linha média 

na região suboccipital. Por esta via obtemos os fluxos da artéria basilar e da região 

distal das artérias vertebrais (74).   

Os valores normais das velocidades do fluxo sangüíneo obtidos pelo DTC são 

relativamente maiores nas artérias cerebrais médias e anteriores quando comparados 

àqueles obtidos nas demais artérias. Vários limites de normalidade têm sido propostos, 

sendo esses valores influenciados por fatores como: idade, pressão parcial de CO2, 

hematócrito, pressão arterial e pressão intracraniana do paciente em estudo. 

Controlando essas variáveis, as alterações observadas na velocidade de fluxo refletem 

mudanças relativas no fluxo sangüíneo cerebral (76).  

Além das velocidades de fluxo sangüíneo nas principais artérias do polígono de 

Willis, o DTC permite também a análise dos índices de pulsatilidade (IP). Esse índice 

reflete a forma da onda da velocidade sangüínea durante um ciclo cardíaco (77). Em 
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uma determinada artéria, o formato da onda de velocidade sangüínea resulta da 

interação das ondas de compressão causadas por contrações cardíacas repetidas que 

se movem com uma velocidade de  5 a 8 m/s em uma grande artéria e de fatores 

relacionados ao órgão receptor na árvore vascular. As ondas recebidas do coração são 

refletidas pelos vasos periféricos. As reflexões que se originam distais a um 

determinado ponto são dependentes das propriedades viscoelásticas dos vasos distais 

e da resistência ao fluxo através do leito vascular. O IP mais utilizado é derivado do 

trabalho de Gosling em artérias periféricas, que é representado pela máxima excursão 

vertical da onda dividida por sua altura média (78).  A fórmula para o cálculo do IP de 

Gosling é: 

IP= V sistólica- Vdiastólica 
V média 
 

Várias observações levaram à conclusão de que geralmente um baixo IP indica 

uma baixa resistência periférica: artérias nutridoras de malformações vasculares e 

fístulas têm altas velocidades e fluxo sangüíneo e um IP menor do que do que o 

restante do parênquima; um IP reduzido também é observado em regiões distais a 

oclusões ou estenoses importantes sugerindo que a autorregulação cerebral reduz a 

resistência periférica nessas regiões para manutenção da perfusão cerebral (75, 79, 

80).   

O índice de resistência de Pourcelot é uma medida da resistência periférica ao 

fluxo sangüíneo, que também pode ser obtida através do DTC. Baixa resistência 

vascular é caracterizada por altos fluxos diastólicos, o que resulta em um baixo índice 

de resistência (75,79). 

Os três principais determinantes da velocidade de fluxo sangüíneo em um vaso 

são: o gradiente de pressão ao longo do vaso, o comprimento e a área de seção 

transversal do mesmo e a viscosidade do sangue. O aumento da velocidade por 
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redução da área de seção transversal de um vaso ocorre, por exemplo, em casos de 

estenoses ateroscleróticas importantes e no vasoespasmo em hemorragias 

subaracnóideas (81, 82).   

O efeito do hematócrito nas velocidades de fluxo na artéria cerebral média de 

quarenta e cinco pacientes foi analisado por Brass ecolaboradores. O hematócrito é o 

maior determinante da viscosidade sangüínea. O fluxo sangüíneo cerebral medido por 

outros métodos que não o DTC mostrou-se inversamente proporcional ao 

hematócrito (83, 84). Os valores de hematócrito nos pacientes avaliados por Brass 

variaram de 16 a 46%. Vinte e quatro pacientes dessa série eram portadores de 

doença falciforme. Uma alta correlação foi encontrada entre o hematócrito e as 

velocidades sistólica e média. O hematócrito foi discretamente maior em pacientes 

mais velhos, provavelmente pela predominância de AF entre os pacientes mais novos 

desse grupo. A correlação entre o hematócrito e as velocidades de fluxo sangüíneo foi 

independente do diagnóstico de AF. Este estudo demonstrou uma correlação clara 

entre o hematócrito e as velocidades de fluxo sangüíneo cerebral medidas pelo DTC. O 

hematócrito deve, portanto, ser sempre levado em consideração quando se interpreta 

determinados achados do DTC. O efeito do hematócrito foi mais evidente em pacientes 

com hematócritos mais baixos. Uma vez que a elevação importante das velocidades de 

fluxo sangüíneo cerebral é o maior critério para diagnóstico de condições como 

estenoses intracranianas e vasoespasmo, é de uma importância fundamental saber o 

quanto da alteração da velocidade de fluxo pode decorrer somente da anemia (84). No 

vasoespasmo ou em casos que apresentam circulação colateral por estenoses 

extracranianas, a velocidade de fluxo sangüíneo cerebral é geralmente aumentada ao 

longo de todo o vaso, assim como em pacientes com anemia importante (81). Nos 

casos de estenoses intracranianas, a alteração da velocidade  de fluxo geralmente se 
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limita a 10 a 15mm da região estenosada, o que é bem diferente das alterações 

produzidas pela presença de baixos hematócritos (82).  
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2.4.1 DTC na Anemia Falciforme 

Em 1988, Adams e colaboradores demonstraram que o DTC, além de detectar 

estenoses causadas por aterosclerose e vasoespasmo pós hemorragia subaracnóidea, 

também era capaz de identificar estenoses associadas à doença arterial causada pela 

AF (85). Sabe-se que a maioria dos AVCs em pacientes com AF é decorrente de um 

processo de estenose vascular progressivo das artérias carótidas internas 

intracranianas ou dos segmentos proximais das artérias cerebrais médias e 

anteriores (62, 64).  A possibilidade de estudar esses segmentos arteriais através do 

DTC tornou-se então de interesse, uma vez que esse exame poderia detectar 

pacientes com um maior risco de apresentar um AVC, antes que o evento ocorresse.  

Em outro estudo de Adams e colaboradores, os achados no DTC de seis 

pacientes portadores de doença falciforme com estenoses de artérias intracranianas 

demonstradas por angiografia foram comparados aos de 115 pacientes com AF sem 

história de AVC. Como o DTC mede a velocidade de fluxo sangüíneo cerebral que 

pode estar elevada devido à anemia, a estenoses arteriais ou a ambos, esse estudo 

objetivou distinguir em pacientes com AF velocidades de fluxo alteradas somente 

devido à anemia daquelas que representam doença arterial (86). 

O grupo sem história de AVC apresentou uma velocidade média de 115±31 cm/s 

na artéria cerebral média. As velocidades de fluxo encontradas em pacientes com 

estenoses detectadas pela angiografia variaram de 190 a 250cm/s. Essas velocidades 

foram consideravelmente maiores do que 95% do intervalo de confiança do grupo 

controle, quando analisadas em função do hematócrito. Esses achados sugeriram que 

em pacientes com idades e hematócritos semelhantes aos do grupo estudado, um 

aumento da velocidade de fluxo secundário a uma estenose importante pode ser 

distinguido daquelas aumentadas simplesmente devido à anemia. Nessa série, dois 
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pacientes foram submetidos ao exame de DTC previamente ao AVC e apresentavam 

velocidades de fluxo dentro do limite de 190 a 200cm/s. Esse constituiu o primeiro 

relato de detecção de estenose intracraniana antes da ocorrência de um AVC em 

pacientes com AF. Altas velocidades de fluxo no DTC (>190cm/s) nessa série sempre 

se correlacionaram com estenoses arteriais, no entanto, o oposto não foi verdadeiro. 

Altas velocidades de fluxo podem não ser detectadas se fatores técnicos influenciarem 

na análise da artéria estudada ou se o fluxo através da artéria estenosada estiver muito 

diminuído (86).  

O grau de estenose não pode ser detectado pelo DTC. Apesar de ser difícil 

diferenciar o aumento de velocidade de fluxo decorrente de estenoses intracranianas 

daquele associado ao aumento de fluxo por circulação colateral, ambas as situações 

estão associadas à doença vascular intracraniana e são detectadas como anormais 

pelo DTC. Alguns pacientes usados como controle nesse estudo de Adams e 

colaboradores podiam ser portadores de doença cerebrovascular assintomática. No 

grupo controle, 18 pacientes apresentaram velocidade média de fluxo sangüíneo na 

artéria cerebral média entre 150 e 190 cm/s. Esses valores foram considerados como 

intermediários, mas provavelmente anormais. Esse trabalho não considerou o impacto 

que transfusões repetidas podem causar nas velocidades medidas pelo DTC. Quatro 

pacientes do grupo que havia sofrido AVC estavam em regime de transfusões 

repetidas. Um aumento do hematócrito em três a cinco pontos já seria suficiente para 

diminuir as velocidades de fluxo no DTC, implicando que as diferenças entre o grupo 

controle e os pacientes com doença cerebrovascular podem ser até maiores do que as 

descritas nesse trabalho.Considerar as velocidades de fluxo em função do hematócrito 

deve, no entanto, compensar os efeitos tanto das transfusões quanto de graus 

importantes de anemia (86).  
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A comparação entre as velocidades de fluxo das artérias cerebrais médias e as 

da artéria basilar pode até dispensar a determinação do valor do hematócrito para 

considerar uma velocidade da circulação anterior como alterada. As velocidades 

médias na artéria basilar se correlacionam melhor com a idade em crianças normais e 

com o hematócrito em crianças com AF do que as velocidades de fluxo da artéria 

cerebral média (87). Raramente essa artéria está acometida pela vasculopatia da AF, 

sendo possível talvez padronizar as velocidades de fluxo das artérias cerebrais médias, 

anteriores e carótidas internas de pacientes com diferentes hematócritos apenas 

comparando-as com as velocidades de fluxo da artéria basilar no mesmo paciente.  

Esse estudo de Adams e colaboradores concluiu, então, que velocidades de 

fluxo sangüíneo superiores a 190cm/s em artérias da circulação carotídea em 

pacientes portadores de AF detectadas através do DTC são altamente sugestivas de 

estenoses. As velocidades de fluxo entre 150 e 190cm/s foram consideradas como 

indeterminadas. Velocidades de fluxo até 150cm/s foram aceitas como decorrentes 

apenas da anemia (86).   

Em 1992, Adams e colaboradores analisaram a sensibilidade e especificidade do 

DTC em detectar estenoses intracranianas importantes (redução de pelo menos 50% 

do diâmetro do lúmen da artéria detectada por angiografia) em portadores de AF. 

Nesse estudo, 33 pacientes com AF e história compatível com doença cerebrovascular 

foram submetidos à angiografia e ao exame de DTC. O DTC detectou anormalidades 

em 26 dos 29 pacientes com estenoses significativas detectadas através da 

angiografia, resultando numa sensibilidade de 90% e numa especificidade de 100%.  

Nesse estudo, a angiografia foi considerada alterada se apresentasse estenose 

de pelo menos 50% em qualquer das artérias intracranianas ou nas artérias carótidas 

internas ou vertebrais cervicais. O DTC foi considerado alterado, caso apresentasse 
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pelo menos um dos seguintes critérios: velocidade média maior ou igual a 190cm/s em 

qualquer artéria, velocidade baixa na artéria cerebral média (<70 cm/s) e um índice 

menor/maior velocidade menor que 0,5, uma razão entre as velocidades na artéria 

cerebral anterior e cerebral média do mesmo lado maior ou igual a 1,2 ou ausência de 

sinal ultrassonográfico na artéria cerebral média na presença de janela acústica 

adequada (88).  

 O estudo através da janela transorbitária nesses pacientes detectou 

anormalidades em dois casos que não tinham outras alterações no restante do exame. 

Esse estudo concluiu então que o DTC é sensível e específico para detecção da 

vasculopatia arterial associada à AF, devendo também ser utilizada a abordagem 

transorbitária na realização dos exames desses pacientes (88).   

Um estudo prospectivo utilizando o DTC como exame de triagem para detectar 

crianças com AF em risco de apresentar um primeiro AVC foi realizado no período de 

outubro de 1986 a janeiro de 1990. Nesse estudo, 190 crianças com AF, cujas idades 

médias no início da pesquisa eram 8,9±4,2 anos, foram submetidas a pelo menos um 

exame de DTC. Realizou-se seguimento por 29±17 meses. As velocidades de fluxo na 

artéria cerebral média foram analisadas em três ou quatro pontos, numa profundidade 

variando entre 40 e 60mm. Foram registradas as velocidades de fluxo em uma única 

profundidade nas artérias cerebrais anteriores e posteriores e na artéria basilar. As 

velocidades sistólicas e diastólicas finais foram determinadas para cada artéria, no 

entanto, na análise dos dados foi considerada apenas a velocidade média. Considerou-

se como representativa a maior velocidade média encontrada em cada artéria. Os 

critérios para detecção de estenose pelo DTC em pacientes com AF foram 

determinados através de comparação com exames angiográficos em estudos 

anteriores (88). Um critério simples classificou um exame de DTC alterado, caso a 
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velocidade média na artéria cerebral média atingisse 170cm/s. Esse valor representou 

aproximadamente o percentil 95 em pacientes com hematócrito médio. As velocidades 

de fluxo até 140 cm/s podiam ser explicadas apenas pela anemia nesse mesmo 

estudo. Uma regressão logística utilizando as máximas velocidades encontradas em 

artérias cerebrais médias como uma variável contínua e AVC como desfecho final, foi 

realizada, inicialmente, para demonstrar a correlação entre as duas variáveis. 

Determinou-se o ponto de corte mais discriminativo para as velocidades de fluxo 

através de uma comparação do uso de velocidades de fluxo entre 140 e 190 cm/s em 

incrementos de 10 cm/s. Para cada uma dessas velocidades, foram calculados a 

sensibilidade e a especificidade, as taxas de incidência de AVC e o risco relativo. A 

velocidade de 170 cm/s foi então escolhida como a mais representativa.  Sete 

pacientes desse grupo apresentaram um AVC ao longo do período de 

acompanhamento. Altas velocidades de fluxo no DTC se correlacionaram fortemente 

com a ocorrência de AVC. Utilizando o critério de 170cm/s, 167 pacientes foram 

considerados como negativos pelo DTC e 23 como positivos (apresentaram 

velocidades iguais ou maiores a esse valor). As características clínicas e 

hematológicas dos dois grupos eram idênticas. As máximas velocidades de fluxo 

encontradas no grupo considerado como positivo variaram entre 172 e 280cm/s (média 

de 201±31), enquanto as do grupo considerado como negativo apresentaram uma 

média de 129±22cm/s. Uma comparação da ocorrência ou não de AVC entre pacientes 

dos dois grupos mostrou que um exame de DTC alterado está associado com um risco 

bastante aumentado de um infarto cerebral. (p = 0,00001; risco relativo 44; 95 % de 

intervalo de confiança). 

Os achados desse estudo sugeriram que aumentos das velocidades de fluxo no 

exame de DTC em pacientes com AF e assintomáticos do ponto de vista neurológico 
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podem identificar crianças que possuem um maior risco de apresentar um AVC. Uma 

prevenção primária de AVC em pacientes com AF pareceu ser possível a partir desses 

resultados. Transfusões por um longo período podem prevenir a progressão de lesões 

angiográficas e reduzir o risco de recorrência de infartos cerebrais em pacientes com 

AF (64, 89).  A idéia de que talvez um regime de transfusões periódicas fosse capaz de 

evitar a ocorrência de um primeiro evento cerebrovascular em pacientes com AF e 

alterações no DTC foi então aventada. No entanto, várias perguntas ficaram sem 

resposta após esse estudo. A terapêutica apropriada para pacientes com estenoses 

detectadas pelo DTC ainda era desconhecida. O fato da doença arterial talvez não 

progredir em todos os pacientes, mesmo sem tratamento, e ainda a presença de 

circulação colateral levantaram a pergunta se realmente haveria benefício de submeter 

esses pacientes a um regime de hipertransfusão com todos os riscos advindos desse 

tratamento (5).   

Essa série inicial de 190 pacientes foi ampliada, tendo incluído mais 125 

pacientes. Os pacientes foram classificados em três grupos definidos por dois pontos 

de corte de velocidades: 170 e 200 cm/s. A idade média dos pacientes no início do 

estudo foi de 8,8±4,2 anos. Dezessete pacientes desse grupo apresentaram um AVC 

num tempo médio de acompanhamento de 64,4±23,8 meses. A média das velocidades 

máximas encontradas foi de 141±35 cm/s. O percentil 95 dessas velocidades foi de 204 

cm/s. A idade e o hematócrito tiveram uma correlação estatística negativa e significante 

com as velocidades (p<0,001). Numa análise multivariada, hematócrito, idade e 

reticulócitos apresentaram correlação estatisticamente significativa com as velocidades 

de fluxo sangüíneo. Dez dos 25 pacientes com velocidades de fluxo máximas maiores 

ou iguais a 200 cm/s no DTC, tiveram um AVC, enquanto sete dos 290 pacientes (2%) 

com velocidade máxima menores que 200 cm/s tiveram um evento vascular cerebral. 
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(p<0,0001). Doze dos 55 pacientes com velocidades médias máximas de pelo menos 

170cm/s tiveram um AVC, enquanto cinco dos 260 com velocidades máximas menores 

que 170cm/s apresentaram essa complicação (p<0,0001). Uma análise de 

sobrevivência mostrou que uma velocidade média máxima no DTC entre 170 e 190 

cm/s estava associada a uma chance de 93% de permanecer livre de um AVC durante 

40 meses. Se a velocidade máxima atingisse 200 cm/s essa chance diminuía para 60% 

(90).  

Esse estudo confirmou o estudo anterior segundo o qual altas velocidades de 

fluxo detectadas no exame de DTC podem prever pacientes em risco de apresentarem 

AVC. Das variáveis estudadas nesse estudo, apenas as velocidades médias máximas 

encontradas do DTC foram um preditor independente da ocorrência de eventos 

cerebrovasculares. Na maioria dos casos, as altas velocidades de fluxo detectadas 

pelo DTC refletem artérias estenosadas que presumivelmente causam o AVC por 

hipofluxo ou por embolia artéria-artéria. Um dos casos que apresentava altas 

velocidades de fluxo no DTC e que, no entanto, tinha angiografia sem estenoses 

importantes indica que ocasionalmente a situação pode ser um pouco mais complexa. 

Hiperemia ou a combinação de um alto volume de fluxo sangüíneo em um lúmen 

arterial reduzido pode ser suficiente para determinar a ocorrência de altas velocidades 

de fluxo no DTC. Velocidades de fluxo aumentadas possivelmente refletem um 

descontrole da regulação do fluxo sangüíneo cerebral que pode preceder a formação 

de estenose arterial detectada pela angiografia e promover essa formação por injúria 

endotelial (90).  

Algumas falhas do DTC em detectar pacientes que tiveram um AVC nessa série 

podem ter decorrido da falta da realização de exames periódicos. Esse estudo também 

não respondeu algumas questões tais como: se o risco determinado pelo DTC diminui 
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após cinco anos da detecção das velocidades de fluxo alteradas e se determinados 

padrões de DTC, tais como elevação focal ou assimétrica das velocidades, estão 

também associados a um risco elevado de AVC. O significado da presença de baixas 

velocidades ou da ausência de sinal detectável pelo DTC em uma artéria também é 

outra questão não definida por essa série. Mesmo com a velocidade de fluxo de 200 

cm/s, ainda houve estudos falso-positivos. Alguns desses pacientes ainda podem 

apresentar um AVC ao longo de suas vidas. Em uma série como essa, apenas falso-

negativos e verdadeiro-positivos podem ser determinados com segurança, até que 

esses pacientes sejam seguidos ao longo de toda vida. Lesões arteriais podem ser 

necessárias, mas não suficientes pra causar o AVC e a presença de circulação 

colateral pode evitar a ocorrência de evento cerebrovascular. Fatores adicionais tais 

como: plaquetas, hematócrito, leucograma e fatores de coagulação podem ser 

necessários para desencadear uma isquemia ou hemorragia cerebral. Se isso for 

verdade, nem todas as crianças com estenoses arteriais intracranianas apresentarão 

sintomas. 

A análise dos casos de AVC previstos e não previstos pelo DTC nessa série 

resultou na elaboração das seguintes recomendações: crianças com velocidades 

médias no DTC menores que 170 cm/s em ambas as artérias cerebrais médias e 

carótidas internas têm um baixo risco de apresentarem um AVC em 60 meses após a 

realização do exame; velocidades de fluxo no DTC maiores ou iguais a 200cm/s estão 

associadas a um risco bastante aumentado de AVC; velocidades de fluxo com valores 

entre 170 e 200cm/s são um ponto de corte razoável para que exames periódicos 

sejam realizados ou para que se indique o estudo com outros métodos; ausência de 

sinal no DTC nas artérias cerebrais médias ou carótidas internas em exame realizado 

por um alguém experiente sugere artérias bastante anormais, devendo esses pacientes 
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ser submetidos à investigação clínica mais detalhada; e um programa de triagem com 

DTC em crianças com AF deve incluir exames periódicos, realizados pelo menos uma 

vez por ano na faixa etária de maior risco de ocorrência de AVC (90).  

Em 1998, foi então publicado o primeiro estudo de prevenção primária de AVC 

em pacientes com AF triados através do DTC (Stroke Prevention Trial in Sickle Cell 

Anemia – STOP). Pacientes com idades entre dois e 16 anos com diagnóstico de AF 

ou S β-talassemia foram submetidos ao exame de DTC como teste de triagem. 

Pacientes com todas as velocidades de fluxo abaixo de 170cm/s foram considerados 

normais. Pacientes com pelo menos uma velocidade igual ou maior a 170cm/s foram 

classificados como possuindo um DTC condicional. Para ser considerado anormal, o 

exame de DTC deveria apresentar pelo menos uma velocidade de fluxo maior ou igual 

a 200cm/s. Para fazer parte do estudo, o paciente deveria possuir pelo menos dois 

exames de DTC anormais. Todos os pacientes foram submetidos à RM de encéfalo no 

início do estudo. Pacientes foram aleatoriamente alocados em dois grupos: um que 

recebeu transfusões de repetição e outro que recebeu tratamento convencional. O 

objetivo da transfusão foi manter a concentração de HbS menor do que 30% do total de 

Hb num período de 21 dias. Depois que os níveis de HbS chegassem a 30% do total de 

Hb, os pacientes desse grupo eram transfundidos a cada três ou quatro semanas.  

Desenhou-se o protocolo para identificar a ocorrência de qualquer evento 

neurológico. O desfecho final analisado foi a ocorrência de infarto ou hemorragia 

cerebral. Caso pacientes apresentassem sintomas compatíveis com doença 

cerebrovascular, uma RM de crânio era realizada e seus achados comparados aos do 

exame realizado no início do estudo. Sintomas transitórios foram incluídos apenas se 

acompanhados de alterações no exame de RM.  
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A triagem de pacientes iniciou-se em janeiro de 1995 e terminou em novembro 

de 1996, após a realização de 3929 estudos de DTC em 1934 crianças. A incidência de 

DTCs anormais atingiu 9,7% e foi maior entre crianças na faixa etária de dois a oito 

anos do que entre aqueles com idade de 13 a 16 anos. As 242 crianças com exame 

anormal foram submetidas a pelo menos um novo exame que se mostrou alterado em 

206 pacientes (85%).  

Cento e trinta crianças foram então distribuídas em dois grupos aleatoriamente: 

63 receberam transfusões de repetição e 67 foram tratadas de maneira convencional. 

As velocidades de fluxo no DTC e a presença de alterações na RM do início não foram 

diferentes entre esses dois grupos. Onze pacientes do grupo submetido ao tratamento 

convencional e apenas um paciente do grupo transfusional apresentaram um AVC. Não 

ocorreram óbitos nesses pacientes nesse período. No grupo submetido à terapia 

convencional, a incidência de AVC foi de 10% por ano. O único AVC no grupo 

transfusional ocorreu 26 meses após o início do estudo. Devido à alta taxa de AVCs no 

grupo tratado convencionalmente, após a segunda análise de segurança, o estudo foi 

interrompido 16 meses antes do planejado para que os pacientes do grupo não 

transfundido fossem também submetidos a transfusões de repetição.  

Todos os infartos ocorreram na circulação carotídea.  As velocidades de fluxo no 

DTC estavam anormais do mesmo lado do AVC em todos os pacientes e seis 

pacientes apresentavam também aumento contralateral das velocidades. Dos sete 

pacientes com alterações na RM de base, dois tiveram um AVC no lado contralateral 

ao da lesão inicial. Pacientes com velocidades de fluxo maiores ou iguais a 240 cm/s 

apresentaram uma incidência maior de lesões na RM do que aqueles com velocidades 

de fluxo entre 200 e 230 cm/s. Individualmente, tanto a presença de lesões na RM 

quanto de velocidades de fluxo alteradas no DTC foram preditores da ocorrência de 
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AVC (p=0,01 e p=0,038 respectivamente). Apenas os resultados do DTC foram 

significativos, quando considerados em conjunto com a presença de lesões na RM.  

A alta taxa de incidência de AVCs em pacientes com AF e exames de DTC 

alterados sugere que a estratégia terapêutica com transfusões repetidas deve ser 

implementada, com base  nos resultados positivos obtidos com esse trabalho. Os 

mecanismos pelos quais as transfusões evitam a ocorrência de AVC são 

desconhecidos. A redução dos níveis de HbS ou o aumento da Hb total pode ter um 

efeito benéfico na interação entre o endotélio e os eritrócitos. O número de pacientes 

que descontinuou o tratamento com transfusões repetidas (10 dos 63) reflete a 

dificuldade de implementação desse tratamento. Não ficou definido através dessa 

pesquisa por quanto tempo a terapia transfusional deve ser implementada. 

A duração do período de maior risco parece ser um ponto fundamental na 

definição do tempo de terapia transfusional. Se estudos futuros mostrarem que o DTC 

é um exame útil para prever risco a longo prazo, estratégias terapêuticas mais 

dramáticas tais como o transplante de medula óssea podem ser implementadas a partir 

desses resultados. O uso de terapia transfusional na prevenção de um primeiro AVC 

em pacientes com AF foi um grande passo inicial; no entanto, os riscos a longo prazo 

desse tratamento precisam ser melhor determinados. 

A freqüência ideal de realização de DTCs não foi ainda determinada. As 

complicações da implementação da terapia transfusional são consideráveis ,no 

entanto, podem ser previstas e tratadas. Essas complicações devem ser pesadas e 

comparadas ao risco de um infarto cerebral com danos irreversíveis numa criança (6).  
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2.5 RM de encéfalo em pacientes com anemia falciforme 

Infartos cerebrais em pacientes com AF não associados a sintomas neurológicos 

recebem o nome de infartos silenciosos. Alguns autores não concordam com essa 

denominação, uma vez que tais lesões se correlacionam com a presença de déficits 

neuropsicológicos (91). 

Uma descrição do espectro das anormalidades na RM encontradas em 

pacientes com doença falciforme foi publicada pelos investigadores do CSSCD. Foram 

estudadas 312 crianças das quais 17% apresentavam lesões subclínicas na RM. 

Nesse grupo não houve aumento da freqüência de lesões com a  idade (entre 6 e 14 

anos) no entanto, pacientes mais velhos apresentavam um número de lesões mais 

elevado, sugerindo um dano cerebral progressivo (92).   

Kugler e colaboradores estudaram um grupo de 16 pacientes com AF 

assintomáticos do ponto de vista neurológico, sendo oito portadores de lesões 

isquêmicas detectadas pela RM de encéfalo (grupo 1) e oito pacientes com RM de 

encéfalo normal (grupo 2). Os pacientes de ambos os grupos foram submetidos a uma 

avaliação clínica e estudo do fluxo sangüíneo cerebral regional (FSCr) com xenônio 

133 dentro de um mês da realização da RM de encéfalo. Estudos neuropsicológicos 

foram realizados nos pacientes dos dois grupos no final da pesquisa. Estudou-se, 

então, a história natural das lesões assintomáticas detectadas pela RM, assim como o 

valor preditivo dessas lesões como um fator de risco para ocorrência de AVC. A 

duração média do seguimento com RM foi de 3,7 anos. No grupo 1 , 50% dos 

pacientes apresentaram progressão das anormalidades detectada pela RM. O grupo 2 

continuou com exame de RM normal até o final do estudo. Ambos os grupos 

apresentaram FSCr bastante altos. As anormalidades do FSCr se correlacionaram com 
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aquelas encontradas na RM de encéfalo. Anormalidades nos testes neuropsicológicos 

foram detectadas em ambos os grupos. Os autores desse estudo concluíram que 

anormalidades na RM de encéfalo em pacientes com AF têm implicação prognóstica, 

mesmo quando detectadas em uma população neurologicamente assintomática. As 

anormalidades neuropsicológicas nesse grupo de pacientes não se correlacionaram 

com a presença de anormalidades na RM (93).   

Seibert e colaboradores avaliaram 21 pacientes com AF e AVC e 46 pacientes 

com AF neurologicamente assintomáticos (controles) com RM de encéfalo e DTC. 

Dezenove dos pacientes com AF e AVC e todos os pacientes controles também 

realizaram angio-RM. Nesse estudo cinco achados no DTC se correlacionaram com 

história de doença cerebrovascular: velocidade máxima na artéria oftálmica maior que 

35 cm/s, velocidade média na artéria cerebral média maior que 170cm/s, índice de 

resistência na artéria oftálmica menor que 50, velocidade na artéria oftálmica maior que 

na artéria cerebral média ipsilateral e velocidades máximas nas artérias cerebrais 

posteriores, vertebrais ou basilar maiores que as velocidades máximas encontradas na 

cerebral média. Lesões no parênquima compatíveis com isquemia foram encontradas 

em 20 dos 21 pacientes com AF e AVC e em oito dos 46 controles. Padrões anormais 

na angio-RM (estreitamento focal ou ausência de sinal em uma determinada artéria ou 

artérias proeminentes na região dos núcleos da base) foram demonstrados em 13 dos 

19 pacientes sintomáticos e em três dos 46 controles. Os autores desse estudo 

sugerem o DTC como exame de triagem para doença cerebrovascular em pacientes 

com AF, e a realização de RM de encéfalo com angio-RM, caso dois ou mais dos 

critérios acima descritos como anormais no DTC estejam presentes (94).  

Posteriormente, os mesmos autores publicaram a continuação dessa série, incluindo 

117 pacientes (90 pacientes assintomáticos e 27 pacientes neurologicamente 
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sintomáticos) seguidos clinicamente por oito anos. Dos quatro pacientes com DTC e 

angio-RM anormais do primeiro grupo controle (46 pacientes), três tiveram AVC. 

Nenhum dos pacientes com DTC e RM alterados, porém com angio-RM normal teve 

AVC durante o estudo. Os cinco critérios considerados como significativos para a 

detecção de doença cerebrovascular através do DTC no estudo anterior continuaram 

significativos após a ampliação da amostra. Quatro critérios adicionais foram descritos: 

turbulência, presença de sinal de fluxo sangüíneo cerebral em artérias cerebrais 

posteriores ou anteriores na ausência de sinal da artéria cerebral média, índice de 

resistência menor do que 30 e velocidade média máxima na artéria cerebral média 

maior que 200cm/s. O estudo concluiu que angio-RM alterada em associação com a 

presença de alterações no DTC em pacientes com AF neurologicamente 

assintomáticos implica em risco aumentado de AVC em seguimento a longo prazo. Os 

autores sugerem novamente que crianças com AF sejam submetidas periodicamente à 

triagem com DTC e caso dois ou mais dos critérios previamente descritos estejam 

presentes, recomendam a realização de angio-RM (95).   

Um estudo prospectivo com 14 pacientes com AF e história clínica de AVC 

comparou os achados do DTC com os da RM de encéfalo e angio-RM das artérias 

intracranianas. Os critérios para considerar o DTC como anormal basearam-se nos 

estudos previamente descritos realizados por Adams e Seibert.  Utilizando RM como 

padrão ouro, o DTC apresentou sensibilidade de 94% e especificidade de 30%. 

Considerando a angio-RM como padrão, a sensibilidade do DTC ficou em 91% e a 

especificidade em 22%. Os autores concluíram que o DTC é um exame sensível para 

detecção de anormalidades do fluxo cerebral em pacientes com AF e história de 

AVC (96).   
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Cento e noventa e quatro crianças (135 com AF e 56 com hemoglobinopatia SC) 

que fizeram parte do CSSCD foram avaliadas com RM de encéfalo e testes 

neuropsicométricos. Categorizou-se a RM de encéfalo de acordo com a presença ou 

ausência de alterações de sinal na seqüência T2 sugestivas de infarto associadas ou 

não à história clínica pregressa de AVC. RM anormal na ausência de história clínica de 

doença cerebrovascular foi compatível com a ocorrência de infarto silencioso. 

Alterações na RM ocorreram em 17,9% das crianças no total e em 22,2% daquelas 

com AF. Crianças com história de AVC apresentaram performance inferior a daquelas 

apenas com infartos silenciosos ou sem alterações na RM nas avaliações 

neuropsicológicas. Pacientes com infartos silenciosos apresentaram testes 

neuropsicológicos alterados principalmente quando avaliados testes aritméticos, 

vocabulário, velocidade motora e coordenação. Esses resultados confirmam a 

importância da repercussão clínica de infartos silenciosos em crianças com doença 

falciforme (57).   

Wang e colaboradores compararam os resultados da RM de encéfalo com os do 

DTC em um grupo de setenta e oito crianças com AF assintomáticas do ponto de vista 

neurológico. A idade média dos pacientes nesse estudo foi 11,4±2,6 anos. Os 

resultados do DTC foram considerados anormais ou condicionais segundo os mesmos 

critérios utilizados no estudo STOP. De 61 pacientes com RM normal, 11 pacientes 

(18%) apresentaram DTC anormal ou condicional. De 17 pacientes que apresentaram 

infartos silenciosos na RM, apenas cinco pacientes (29%) tinham um DTC classificado 

como condicional ou anormal. Discordância de resultados entre os dois métodos 

ocorreu em 23 pacientes. Os autores desse estudo concluíram que DTC e RM mostram 

aspectos diferentes da fisiopatologia da doença cerebrovascular em pacientes com AF. 

Apesar das anormalidades no DTC serem preditivas da ocorrência de AVC, a falta de 
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concordância entre DTC e RM sugere a necessidade de desenvolver indicadores mais 

específicos de doença cerebrovascular tais como testes neuropsicométricos e PET 

(positron- emission tomography) scans (3).   

Um subgrupo do estudo STOP foi analisado para estudar a influência de 

transfusões periódicas na ocorrência de novos infartos silenciosos no exame de RM de 

encéfalo em crianças com AF. Crianças com DTC anormais foram selecionadas 

aleatoriamente para receber tratamento com transfusões periódicas ou tratamento 

clínico padrão. RM de crânio foi realizada no momento da seleção, anualmente e caso 

ocorressem eventos clínicos. O risco de desenvolver novas lesões silenciosas foi 

analisado nos dois subgrupos. Dos 47 pacientes (37%) que apresentaram infartos 

silenciosos no momento da randomização, aqueles que receberam tratamento clínico 

padrão tiveram um risco significativamente aumentado de desenvolver novas lesões 

silenciosas na RM de encéfalo ou de terem um AVC, quando comparados aos 

pacientes submetidos à hipertransfusão. Dentro do grupo tratado clinicamente, aqueles 

com lesões na RM apresentaram um maior risco de ter um AVC ou novas lesões na 

RM do que aqueles com RM normal no início do estudo. Essa análise concluiu que a 

terapia transfusional diminui o risco de novos infartos silenciosos e de AVC em crianças 

que têm tanto um exame de DTC anormal quanto infartos silenciosos na RM de 

encéfalo. O achado de um infarto silencioso em uma criança com AF reforça a 

necessidade de investigação com DTC e de terapia transfusional, caso esse exame 

esteja alterado. Um DTC anormal por sua vez deve ser complementado com RM de 

encéfalo, uma vez que pacientes com alterações em ambos os exames apresentam 

maior risco de apresentarem novas lesões silenciosas na RM ou um AVC (97).   

Investigadores do CSSCD mostraram que 23% das crianças com AF sem 

sintomas neurológicos tinham alterações na RM de encéfalo. Um grupo de 248 
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pacientes desse estudo foi seguido por uma média de 5,2±2,2 anos após a realização 

de RM de encéfalo. Cinco pacientes (8,1%) dos 62 com infartos silenciosos tiveram 

AVC comparados com um paciente (0,5%) dos 186 com RM normal no início do 

estudo. A incidência de AVC por 100 paciente-anos de seguimento foi aumentada em 

14 vezes naqueles pacientes com RM alterada. Esse estudo concluiu que infartos 

silenciosos identificados na idade de seis anos ou mais em pacientes com AF estão 

associados a um risco aumentado de AVC (98).   

Um estudo longitudinal dos achados na RM de encéfalo em crianças com AF, 

utilizando pacientes do CSSCD foi realizado para analisar a prevalência de infartos 

silenciosos, suas localizações, taxas de recorrência e de progressão. Uma prevalência 

basal de alterações na RM de 21,8% foi encontrada. Infartos silenciosos foram 

significativamente menores e menos freqüentemente localizados nos lobos frontais ou 

parietais do que infartos associados a manifestações clínicas. Crianças com infartos 

silenciosos apresentaram incidência aumentada de AVC e de novos infartos 

silenciosos. Apesar de transfusão crônica diminuir a ocorrência de infartos silenciosos 

em pacientes com AF e velocidades de fluxo alteradas no DTC, um estudo ainda é 

necessário para determinar o custo-benefício desse tratamento em crianças com 

velocidades de fluxo normais no DTC. Portanto, ou autores desse estudo concluíram 

que até o momento a RM de encéfalo é um exame que deve ser reservado para 

pacientes com AF e sintomas neurológicos, alterações no DTC ou nos testes 

neuropsicométricos (99).    

Steen e colaboradores descreveram os achados da RM de encéfalo e angio-RM 

das artérias intracranianas de 185 pacientes com AF. Critérios para diagnóstico de 

infartos lacunares, atrofia, encefalomalácia ou leucoencefalopatia foram previamente 

definidos, assim como para identificação de tortuosidade de artérias ou estenoses pela 
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angio-RM (vasculopatia). Na idade média de 10 anos, a prevalência de infarto ou 

atrofia em pacientes com AF foi de 44% e a prevalência de vasculopatia de 55%.Vinte 

e seis dos vinte e sete pacientes com história de AVC apresentaram alterações na RM. 

Excluindo os pacientes com história de AVC, 35% dos pacientes apresentaram infartos 

silenciosos e 49% tinham achados anormais na angio-RM. A estratificação por idade 

nesses pacientes mostrou que anormalidades importantes na RM podem ser 

observadas mesmo nos pacientes mais jovens. A proporção de pacientes com 

alterações significativas na RM apresentou uma tendência a aumentar conforme 

aumento da idade em pacientes com mais de oito anos. Houve também uma alta 

prevalência de alterações na RM na faixa etária de quatro a seis anos. Os autores 

desse estudo concluíram que a prevalência de lesões isquêmicas em crianças com AF 

é substancialmente maior do que as previamente descritas e atribuem esse achado em 

parte à melhora técnica dos métodos de imagem envolvidos no diagnóstico (4).   
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3 PACIENTES E MÉTODO 

3.1 Seleção de pacientes e voluntários saudáveis 

3.1.1 Seleção de pacientes 

Os pacientes deste estudo foram selecionados a partir do registro de portadores 

de AF acompanhados no ambulatório de anemias hereditárias da Disciplina de 

Hematologia da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina, no 

ano de 2003.  O critério principal de seleção foi o diagnóstico de hemoglobinopatia SS 

confirmado por eletroforese de Hb em paciente com idade superior a 16 anos. 

Após a seleção, foram coletados dados clínicos de uma maneira sistemática, 

através de uma ficha padrão, incluindo dados demográficos, a presença de fatores de 

risco para AVC, história de AVC, AIT, epilepsia, cefaléia e meningite. Além disto, foram 

ainda coletados dados específicos da doença hematológica como freqüência de crises 

álgicas, história prévia de STA, níveis basais de HbF, uso de antiplaquetários ou 

hidroxiuréia e necessidade de transfusões sangüineas periódicas. Após entrevista 

clínica detalhada, os pacientes com diagnóstico de hemoglobinopatia SS foram 

examinados pelo mesmo médico (GS). Este exame incluía avaliação clínica e 

neurológica. 

 

3.1.2 Seleção de voluntários saudáveis 

Os voluntários foram selecionados a partir de questionário aplicado aos 

funcionários do Hospital São Paulo da mesma faixa etária dos pacientes. Foram 

utilizados os seguintes critérios de exclusão: história de hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes, enxaqueca, doença cerebrovascular e tabagismo, com o objetivo de 

minimizar possíveis influências nos resultados do DTC. 
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Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa do Hospital São 

Paulo. Todos os participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. 

(ANEXO) 

 

3.2 DTC 

Todos os exames de DTC foram realizados pela autora e revisados em conjunto 

com o orientador, seguindo os critérios sugeridos pelo protocolo do estudo STOP  (6). 

O aparelho de ultra-som utilizado foi o EME-Companion modelo TC 2000 (Nicolet, 

Madison, Wis) com transdutor de 2 MHz. O exame foi adiado nos seguintes casos: 

transfusão sangüínea recente (últimos 30 dias), febre ou qualquer sintoma clínico 

agudo. 

3.2.1 Velocidades de fluxo e índices de pulsatilidade no DTC 

O exame foi realizado com o intuito de determinar as maiores velocidades 

médias nas artérias cerebrais anteriores, nas bifurcações cerebral média- cerebral 

anterior e em artérias cerebrais médias. As artérias cerebrais médias foram estudadas 

nas profundidades 40 a 60mm e gravadas a cada 2mm bilateralmente; as artérias 

vertebrais, nas profundidades de 60 a 80mm e a basilar de 80 a 100mm. A velocidade 

média mais alta encontrada recebeu a denominação de velocidade média máxima 

(Vmax) e foi utilizada na análise. Os IPs de Gosling foram calculados automaticamente 

pelo equipamento. Uma média dos valores dos IPs em três profundidades das artérias 

cerebrais médias (46, 50  e 60mm) foi utilizada na análise (84). 
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3.2.2 Critérios de assimetria, aumento focal e velocidades de fluxo anormalmente 

baixas no DTC  

Assimetria foi definida como diferença maior que 30 cm/s nas Vmax 

inter-hemisféricas nas artérias cerebrais médias (82). Consideramos aumento focal da 

velocidade uma diferença maior que 20% entre as velocidades de segmentos arteriais 

contíguos (100). Velocidades de fluxo anormalmente baixas foram definidas como 

Vmax menores que 70cm/s nas artérias cerebrais médias (88).  

3.3 Estudos hematológicos 

Todos os participantes do estudo foram submetidos à coleta de sangue para 

obtenção de um hemograma completo no mesmo dia da realização do DTC. Foram 

colhidos 10 mL de sangue em tubo com EDTA. Os exames foram realizados no 

laboratório central do Hospital São Paulo, através do aparelho Sysmex E Series -TOA 

Medical Electronics (Kobe, Japan).  

3.4 RM 

3.4.1 Técnica utilizada na realização da RM e angio-RM das artérias 

intracranianas 

RM de encéfalo foi realizada nos pacientes com AF através de um protocolo 

padrão que incluía: imagens axiais e sagitais pesadas em T-1 (TR (tempo de repetição) 

= 442ms, TE (tempo de eco)= 13 ms), imagens axiais pesadas em T-2 (turbo spin 

echo- TR= 4000 ms, TE=126 ms), imagens axiais em FLAIR (fluid-attenuated inversion-

recovery- TR= 8500 ms, TE=107 ms, TI (tempo de inversão)=2500 ms) e imagens 

pesadas em T-1 após injeção de gadolíneo. 

Angio-RM das artérias intracranianas foi realizada de acordo com um protocolo 

padrão de aquisição de imagens, utilizando-se uma reconstrução tridimensional (“time-
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of-flight technique” -TE= 4,47 ms, TR= 36 ms, matriz 512X512, espessura= 0,9mm). As 

projeções transversas de intensidade máxima foram reconstruídas para mostrar as 

artérias carótidas internas, artérias cerebrais médias, anteriores e posteriores 

bilateralmente e as artérias vertebrais e basilar. Os exames foram realizados em 

equipamento com campo magnético de 1,5 Tesla, modelo Sonata Maestro Class da 

Siemens Medical Systems. 

3.4.2 Protocolo de avaliação da RM e angio-RM das artérias intracranianas 

As lesões na RM foram classificadas em infartos lacunares, encefalomalácia, 

leucoencefalopatia ou atrofia. Infartos lacunares foram definidos como áreas 

arredondadas na substância branca, com até 15mm de diâmetro, visíveis nas 

seqüências T-1, T-2 e FLAIR. Definimos encefalomalácia como qualquer outra lesão 

isquêmica vista nas seqüências T-2 ou FLAIR. Atrofia foi definida como perda de 

volume encefálico (assimetrias lobares, sulcos corticais proeminentes ou dilatação 

ventricular). Leucoencefalopatia foi definida como alterações da substância branca 

vistas como hipersinal em T-2 ou FLAIR (Figura 1) (4). 

Critérios de anormalidade na angio-RM incluíram: estenose ou aparente oclusão 

de um vaso e tortuosidade vascular (aumento do tamanho segmentar de parte do vaso 

ou ectasia vascular evidente) (Figura 2)  

Tanto as imagens de RM quanto as de angioRM foram interpretadas por dois 

neurorradiologistas que desconheciam os resultados do DTC. 
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Figura 1 Critérios de anormalidade na RM de encéfalo de pacientes com AF. 1A 

Leucoencefalopatia,1B Encefalomalácia,1C Atrofia, 1D Infarto Lacunar. 

1A 1B

1C 1D
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Figura 2 Critérios de anormalidade na angio-RM de pacientes com AF. 2A 

Tortuosidade Vascular, 2B Estenose. 

2A 2B
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3.5 Análise estatística 

 Uma análise descritiva incluindo médias, desvios padrões, medianas e intervalos 

interquartis foi utilizada para descrever as características dos pacientes e dos 

voluntários saudáveis. O teste-t para amostras independentes foi utilizado para 

comparar médias entre os grupos. Consideramos estatisticamente significativos os 

valores de probabilidade menores que 5% (p<0,05). Variáveis categóricas foram 

comparadas através do teste de Qui-quadrado ou do teste exato de Fisher. Uma 

análise das variáveis contínuas associadas a velocidades de fluxo elevadas no DTC foi 

realizada utilizando regressão linear univariada. O efeito do hematócrito em Vmax foi 

estimado através de uma regressão linear múltipla. Construímos um modelo para 

estudar o efeito do hematócrito e de possíveis variáveis de confusão como idade, sexo 

e presença de AF em Vmax. A construção de uma curva ROC permitiu a avaliação do 

desempenho do DTC e a obtenção de um valor de corte de Vmax que pudesse ser 

utilizado para distinguir pacientes com e sem estenose no território carotídeo. Os 

estudos estatísticos foram realizados com a utilização de um programa específico 

(SPSS 10.0, Inc. Chicago, IL). 
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4 RESULTADOS 

Dos 60 pacientes maiores de 16 anos com diagnóstico de AF matriculados no 

ambulatório de anemias hereditárias da Universidade de Federal São Paulo, 56 foram 

avaliados (quatro pacientes não foram localizados). Seis pacientes tinham uma história 

de AVC ou AIT. Quatro pacientes tinham história de AVCi; uma paciente, de AIT,  e 

outro, de hemorragia subaracnóidea. Seis pacientes estavam usando hidroxiuréia, e 

nenhum estava em uso de antiplaquetários ou em regime de transfusões periódicas.  

4.1 DTC em pacientes com anemia falciforme e em voluntários saudáveis  

 DTC foi realizado nos 56 pacientes (idade média 27±10,09 anos) e em 56 

controles saudáveis (idade média 29±10,47 anos). Não houve diferença entre 

pacientes e controles quanto à distribuição por idade e sexo. Os níveis de hematócrito 

e Hb foram significativamente mais baixos em pacientes do que em voluntários 

saudáveis (p<0,001) (Tabela 1). Em apenas um paciente e em um voluntário saudável, 

não encontramos via de acesso transtemporal adequada (1,8%). 

4.1.1 Velocidades de fluxo e índices de pulsatilidade no DTC  

 Vmax foi significativamente maior em pacientes com AF (117,7±21,6 cm/s) do que 

em controles (72,45±11,48 cm/s) (P<0,001). O percentil 95 de Vmax em pacientes com 

AF foi 160,15 cm/s e 95,2 cm/s nos voluntários saudáveis. Apenas uma paciente 

(1,8%) apresentou Vmax maior que 170cm/s. Não foram observadas velocidades 

maiores que 200cm/s. Vmax em pacientes que estavam utilizando hidroxiuréia não 

foram diferentes de Vmax nos demais pacientes. Os IPs foram significativamente 

menores em pacientes com AF do que em controles saudáveis (Tabela 1). 
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4.1.2 Freqüência de assimetria, aumento focal e velocidades de fluxo 

anormalmente baixas no DTC 

 A freqüência de assimetria entre Vmax nas artérias cerebrais médias e de 

aumentos focais da velocidade de fluxo foi significativamente maior em pacientes com 

AF (p=0,003 e p=0,02 respectivamente) (Tabela 1). Sete pacientes (12,5%) 

apresentaram velocidades de fluxo anormalmente baixas (menores que 70cm/s). 

Pacientes com história de AVCi apresentaram uma freqüência aumentada de Vmax 

anormalmente baixas (P<0,05).  
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Tabela 1- CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, LABORATORIAIS E DO 

DOPPLER TRANSCRANIANO DE PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME E DE 

VOLUNTÁRIOS SAUDÁVEIS.  

Característica Pacientes Controles p-valor 

 

n 56 56 - 

Idade (anos) 27 ± 10,09 29 ± 10,47  0,3 

Sexo 21M/35F* 25M/31F* 0,4 

Hemoglobina 

(g/dL) 

8,0  ± 1,07 13,9 ± 1,51 <0,001 

Hematócrito (%) 23,57 ± 2,95 41,3 ± 4,41 <0,001 

Vmax (cm/s)** 117,7 ± 21,6 72,45 ± 11,48 <0,001 

Índice de 

pulsatilidade*** 

0,71 0,79 0,001 

Assimetria entre 

velocidades  

9 (16%) 0 0,003 

Aumento focal de 

velocidade  

7 (12%) 0 0,02 

*M masculino/ F feminino 

**Vmax Velocidade média maxima 

*** Índice de Pulsatilidade 
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4.1.3 Correlação entre velocidades de fluxo no DTC e características 

demográficas e laboratoriais 

Fatores preditores de Vmax foram investigados através da sua correlação com 

idade, hematócrito, contagem de reticulócitos, leucócitos e plaquetas. Hematócrito se 

correlacionou negativamente com Vmax em ambos os grupos (P <0,05) (Figura 3).  

Idade, contagem de plaquetas, reticulócitos e leucócitos não se correlacionaram com 

Vmax. A história de fatores de risco para AVC, AIT, epilepsia ou meningite, assim como 

a freqüência de crises álgicas, história de STA e uso de hidroxiuréia não se 

correlacionaram com as velocidades de fluxo no DTC. No modelo multivariado, que 

incluiu hematócrito, idade, sexo e presença ou ausência de AF, valores 

significativamente mais altos de Vmax se associaram com hematócritos mais baixos e 

com a presença de AF. 
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Figura 3. Gráfico mostrando a correlação negativa entre logaritmo de Vmax e 

hematócrito em adultos com AF e controles saudáveis.  
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4.2 RM de encéfalo  

Cinqüenta pacientes foram submetidos à RM de encéfalo e angio-RM das 

artérias intracranianas. Dois pacientes não realizaram o exame por claustrofobia, e 

quatro, por serem portadores de próteses metálicas. Quatro dos 50 pacientes 

submetidos à RM apresentavam história de AVC. Três tinham história de AVCi, e um, 

de hemorragia subaracnóidea. Alterações na RM foram observadas em todos esses 

pacientes. Esse grupo representava 8% do total de pacientes submetidos à RM e 13% 

dos pacientes com anormalidades detectadas pela RM.  

A freqüência total de alterações na RM (leucoencefalopatia, infarto lacunar, 

atrofia ou encefalomalácia) foi de 60%. Leucoencefalopatia foi o achado mais comum 

(48%). Lacunas foram identificadas em 4% dos pacientes, encefalomalácia, em 6%, e 

atrofia, em 28%. Não houve diferença na freqüência de lacunas e de 

leucoencefalopatia entre os grupos com ou sem história de AVC. Atrofia e 

encefalomalácia foram mais freqüentes nos pacientes com histórico de doença 

cerebrovascular (p=0,004 e 0,01 respectivamente) (Tabela 4).       
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Tabela 4. FREQÜÊNCIA DE ALTERAÇÕES NA RM DE ENCÉFALO E ANGIO-RM 

INTRACRANIANA EM PACIENTES COM E SEM HISTÓRIA DE AVC.  

 

 Todos os 
pacientes 
(n=50) 

AVC 
pregresso 
(n=4) 

Pacientes 
assintomáticos 
(46) 

p-valor 

Alteração na RM 30 (60%) 4 (100%) 26 (56%) 0,1 

Lacuna 2 (4%) 1(25%) 1(3%) 0,1 

Leucoencefalopatia 24 (48%) 2 (50%) 22 (48%) 1 

Encefalomalácia 3 (6%) 2 (50%) 1(2%) 0,01 

Atrofia 14(28%) 4 (100%) 10 (21%) 0,004 

Alteração na Angio-

RM 

36 (72%) 4 (100%) 32 (70%) 0,56 

Estenose 8 (16%) 2 (50%) 6 (13%) 0,1 

Tortuosidade 32 (64%) 2 (50%) 30 (65%) 0,6 
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Pacientes com atrofia ou com encefalomalácia apresentaram história de 

epilepsia com uma maior freqüência (p=0,004 e p=0,01 respectivamente). O 

hematócrito foi menor em pacientes com lacunas (p=0,05). Pacientes com atrofia 

apresentaram níveis mais baixos de HbF (p=0,05). Pacientes com história de terem 

recebido mais de dez transfusões ao longo da vida apresentaram uma menor 

freqüência de leucoencefalopatia (p=0,009). Não foram observadas correlações entre 

anormalidades na RM e idade, sexo, contagem de leucócitos, plaquetas e reticulócitos, 

história de meningite ou STA, hipertensão arterial sistêmica, freqüência de crises 

álgicas e uso de hidroxiuréia.  

 

4.2.1 Angio-RM das artérias intracranianas  

Angio-RM foi considerada anormal em 36 pacientes (72%). Estenoses 

intracranianas foram observadas em 16% dos exames. Pacientes com alterações na 

angio-RM apresentavam níveis de Hb, hematócrito e HbF significativamente mais 

baixos do que pacientes com angio-RM normais. História de AVC não se correlacionou 

com a freqüência de alterações na angio-RM. Pacientes com tortuosidade vascular ou 

estenoses intracranianas apresentaram uma maior freqüência de alterações na RM de 

encéfalo (p=0,02). Atrofia na RM de encéfalo foi mais comum em pacientes com 

tortuosidade vascular na angio-RM. (p=0,046). Padrão tipo moyamoya foi observado 

em três pacientes, dois com história de AVC e um neurologicamente assintomático. 

(Figura 4) Estenoses intracranianas se correlacionaram com a presença de 

encefalomalácia (p=0,003). 
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Figura 4- Angio-RM das artérias intracranianas em paciente adulto com anemia 

falciforme mostrando oclusão de ambas as carótidas em região supraclinóidea e 

padrão do tipo moyamoya.  
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4.3 Correlação entre DTC, RM e angio-RM  

A média de Vmax nos pacientes submetidos à RM foi de 116,9±21 cm/s. 

Pacientes com estenoses na circulação anterior e aqueles com infartos lacunares 

apresentaram Vmax significativamente maiores (p=0,01 e p=0,03 respectivamente). 

(Figura 5). A Vmax 123,5 cm/s permitiu o diagnóstico de estenose em território 

carotídeo com sensibilidade de 80% e especificidade de 73,3% (Figura 6). O percentil 

95 de Vmax em nossos pacientes foi 160,15 cm/s. Essa velocidade apresenta 

especidade de 97,8% para diagnóstico de estenoses em território carotídeo, porém 

uma sensibilidade de apenas 20%. Nenhum paciente com estenose intracraniana 

apresentou Vmax maior ou igual a 200 cm/s. A única paciente com Vmax = 175 cm/s 

apresentava estenose de carótida intracraniana bilateral na angio-RM (Figura 7). Não 

houve correlação entre a presença de velocidades anormalmente baixa no DTC e a 

presença de alterações na RM de encéfalo ou angio-RM de artérias intracranianas. A 

presença de alterações focais na velocidade de fluxo no DTC foi mais comum em 

pacientes com estenoses intracranianas na angio-RM. Metade dos pacientes com 

aumentos focais e apenas 11% dos pacientes sem alterações focais da velocidade de 

fluxo no DTC apresentaram estenoses na angio-RM. 
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Figura 5-Gráfico mostrando Vmax em pacientes com e sem estenoses em território 

carotídeo. Os dados estão representados como média ± erro padrão.  
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Figura 6 – Curva ROC gerada a partir dos valores de Vmax e da presença ou 

ausência de estenose em território carotídeo. 
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Figura 7- Angio-RM de paciente do sexo feminino (18 anos) com AF, neurologicamente 

assintomática, mostrando estenose de carótida bilateral. Vmax nessa paciente foi 

175cm/s. 
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5 DISCUSSÃO 

Pacientes com AF, até recentemente, passavam a maior parte de suas curtas vidas 

sendo atendidos por pediatras. Até o início da década de setenta, a maioria dos 

portadores de AF morria antes dos 25 anos. Atualmente 50% dos pacientes com AF 

chegam à quinta década de vida (63).  Com o aumento da expectativa de vida dos 

pacientes com AF, uma série de complicações clínicas, dentre elas o AVC, 

provavelmente passará a ser identificada com mais freqüência em adultos falcêmicos. 

O CSSCD mostrou que, apesar do AVCi ser mais comum em pacientes com 

hemoglobinopatia SS com menos de 20 anos, aqueles com mais de 30 anos também 

estão em risco para eventos cerebrovasculares isquêmicos. Adultos com AF com idade 

entre 20 e 29 anos têm maior prevalência de hemorragias intracranianas (1). 

A sensibilidade e a especificidade do DTC em detectar a vasculopatia 

intracraniana de crianças com hemoglobinopatia SS já foram extensivamente 

estudadas. O estudo STOP é a maior aplicação prospectiva do DTC como preditor de 

eventos cerebrovasculares já descrita na literatura. Entretanto, não existem dados da 

utilidade desse exame na população adulta. (5, 6, 88, 90).  

5.1 DTC em adultos com anemia falciforme e em voluntários saudáveis 

5.1.1 Velocidades de fluxo no DTC  

Nosso trabalho mostra que há uma diferença significativa entre as velocidades de 

fluxo no DTC em adultos com AF e voluntários saudáveis. Conforme citado 

anteriormente, os principais fatores determinantes das velocidades de fluxo sangüíneo 

detectadas pelo DTC são: o gradiente de pressão ao longo de um vaso, a área de 

seção transversal e o comprimento do mesmo e a viscosidade sangüínea (84). 

Velocidades  de fluxo elevadas devido à redução da área de seção transversal podem 

ser observadas em casos de estenoses importantes (101).  
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O hematócrito constitui o maior determinante da viscosidade sangüínea e é 

inversamente proporcional ao fluxo sangüíneo cerebral detectado por diversos 

métodos.  Com os níveis de hematócrito observados na prática clínica, a relação 

inversa entre hematócrito e fluxo sangüíneo cerebral é provavelmente linear. Esta 

relação foi sugerida por Wade e Brown que analisaram o fluxo sangüíneo cerebral em 

pacientes com policitemia, com hematócritos normais e com anemia (102). O efeito do 

hematócrito nas velocidades de fluxo do DTC também já foi bem estudado. Pacientes 

anêmicos apresentam velocidades de fluxo significativamente maiores do que aqueles 

com níveis de hematócrito normais. Brass e colaboradores demonstraram que as 

velocidades de fluxo nas artérias cerebrais médias de pacientes com AF são bem 

maiores do que as esperadas para a idade e que esses pacientes apresentam fluxo 

sangüíneo cerebral elevado quando estudados com a técnica de inalação de xenônio. 

A mudança na viscosidade sangüínea parece ser a principal responsável pelas altas 

velocidades de fluxo no DTC de pacientes anêmicos, mas fatores como alterações da 

resistência das artérias intracranianas e aumento do débito cardíaco devido à anemia 

não podem ser descartados (83, 84, 101, 102). Os critérios utilizados para definição de 

anormalidades no DTC em pacientes com AF são, portanto, diferentes dos utilizados 

na população geral, uma vez que esses pacientes têm hematócritos diminuídos com 

conseqüente redução da viscosidade sangüínea e aumento do fluxo sangüíneo 

cerebral (88, 103, 104). 

Utilizando os critérios do estudo STOP em nossos pacientes, observamos uma  

freqüência de velocidades condicionais (≥170cm/s) de 1,8%, o que é 

consideravelmente menor do que a descrita na população pediátrica (17,6%). Em 

crianças com AF, velocidades no DTC maiores do que 200cm/s estão associadas a um 

risco de 40% de ter um AVC nos três anos subseqüentes e são consideradas 
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anormais. Não registramos nenhum paciente com velocidades maiores que 200cm/s, 

enquanto a população pediátrica apresenta uma freqüência de 9,3% de exames 

anormais (5, 6, 88, 90). 

O percentil 95 na nossa população de adultos foi de 160,15 cm/s. A velocidade 

170cm/s representa o percentil 95 das velocidades de fluxo em artérias cerebrais 

médias de uma série de 190 crianças com AF assintomáticas do ponto de vista 

neurológico e está associada a um risco moderado de AVC. Em crianças falcêmicas, a 

média de velocidades de fluxo em artérias cerebrais médias fica em torno de 130cm/s, 

enquanto, em nossos pacientes, essa média foi de 117,7±21,1 cm/s (5, 6, 88, 90).  

Um declínio das velocidades de fluxo sangüíneo cerebral detectadas pelo DTC com 

o aumento da idade já foi descrito na literatura. Uma redução de 20 a 30% do fluxo 

sangüíneo cerebral é observada em indivíduos saudáveis entre as idades de 20 e 80 

anos e pode explicar esse declínio (105). Alterações hemodinâmicas, como aumento 

do calibre do vaso e diminuição do débito cardíaco também podem justificar a queda 

dessas velocidades (106, 107). Devido a essa conhecida diminuição nas velocidades 

de fluxo no DTC com o aumento da idade, é esperado que os critérios de anormalidade 

em crianças e adultos falcêmicos sejam diferentes. 

Não está definido na literatura quanto tempo o paciente deve permanecer em 

terapia de hipertransfusão após um primeiro AVC ou após a detecção de um exame de 

DTC anormal (velocidades maiores que 200cm/s). O estudo STOP II foi delineado para 

tentar responder a essa pergunta. Este protocolo incluiu pacientes com AF de 2 a 18 

anos que tiveram suas velocidades de fluxo no DTC normalizadas (<170cm/s) após 

terapia de hipertransfusão e os selecionou aleatoriamente para interromper ou não esta 

terapia. O estudo foi interrompido pelo National Institute of Health (NIH) porque 14 dos 

41 pacientes que descontinuaram a hipertransfusão voltaram a apresentar DTC com 
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velocidades anormais e dois tiveram um AVC. Um alerta clínico foi publicado definindo 

que não é seguro suspender a terapia transfusional em crianças com AF e DTC 

anormais, mesmo que as velocidades de fluxo tenham retornado a valores normais 

após a hipertransfusão (108). Os autores desse estudo consideram que a decisão em 

suspender ou não a terapia transfusional nesse grupo de pacientes deve ser 

individualizada, levando em conta os riscos e benefícios dessa terapêutica. Conhecer o 

padrão de velocidades de fluxo no DTC de adultos com AF é importante, pois muitos 

dos pacientes que iniciam transfusões periódicas na adolescência chegam à vida 

adulta ainda sendo submetidos a esse tratamento. O uso dos critérios do estudo STOP 

em adultos jovens em hipertransfusão pode levar à suspensão da terapia em pacientes 

ainda em risco para eventos cerebrovasculares. A definição de critérios de 

anormalidades no DTC de adultos com AF é fundamental para que esse método possa 

ser utilizado na decisão quanto à descontinuação segura da terapia transfusional na 

vida adulta e até para decisão do início dessa terapia nessa faixa etária (109-111).   

5.1.2 Índices de pulsatilidade 

Nossos pacientes apresentaram IPs significativamente menores do que voluntários 

saudáveis. As velocidades de fluxo no DTC são mostradas de maneira espectral e 

variam temporalmente do pico sistólico à velocidade diastólica final com cada ciclo 

cardíaco. O IP é uma medida aritmética que descreve a forma da  curva espectral 

observada no DTC (77).  

Espectros com altos IPs têm um aspecto apiculado com velocidades sistólicas bem 

maiores que as diastólicas, enquanto espectros com IPs baixos são achatados e 

caracterizados por velocidades diastólicas maiores que 50% do pico sistólico. Fatores 

que aumentam o IP incluem bradicardia, insuficiência aórtica e principalmente aumento 

da resistência vascular distal aos vasos de condutância. A diminuição do IP pode ser 



 67

observada em casos de estenoses arteriais proximais ou de redução da resistência 

vascular distal ao polígono de Willis (75). Crianças com AF apresentam IPs diminuídos 

(112, 113). Uma redução da resistência vascular distal provocada por vasodilatação 

crônica associada à presença de alto fluxo sangüíneo cerebral em pacientes com AF 

pode explicar esse achado (112).  

5.1.3 Presença de assimetria, aumento focal e de velocidades de fluxo 

anormalmente baixas no DTC 

Em nossa série, assimetria entre as velocidades de fluxo nas artérias cerebrais 

médias foi observada em 16% dos pacientes e em nenhum voluntário saudável. 

Aumentos focais da velocidade de fluxo foram vistos em 12% dos adultos com AF. Em 

adultos não portadores de AF, uma diferença de velocidades inter-hemisféricas 

superior a 30cm/s ou um aumento focal da velocidade de 20% em segmentos arteriais 

contíguos podem ser indicativos de estenoses intracranianas (82, 100). Em uma série 

de crianças com AF, assimetria entre as velocidades de fluxo nas artérias cerebrais 

médias foi observada em 14% dos pacientes com hemoglobinopatia SS, em 20% dos 

pacientes com hemoglobinopatia SC e em apenas 11,5% dos controles saudáveis 

(113). Nosso estudo sugere que, em adultos com AF, assimetria e aumentos focais das 

velocidades de fluxo podem ser marcadores de doença arterial. 

Em nossos pacientes, as velocidades de fluxo nas artérias cerebrais médias foram 

significativamente mais baixas naqueles com história de eventos cerebrovasculares 

pregressos. A interpretação do DTC em pacientes com AF que já tiveram AVC é difícil, 

pois as velocidades de fluxo no DTC variam dependendo do segmento vascular que 

está ocluído ou que apresenta estenose. A não identificação da artéria cerebral média 

na presença de uma via transtemporal adequada sugere oclusão em seu segmento M-

1. Velocidades de fluxo aumentadas nas artérias cerebrais anteriores ou posteriores 
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ipsilaterais à oclusão da artéria cerebral média podem sugerir o recrutamento de 

anastomoses leptomeníngeas (113). Após recanalização, as velocidades de fluxo nas 

artérias cerebrais médias são baixas (velocidades médias inferiores a 70 cm/s), 

refletindo uma demanda metabólica tecidual reduzida no território infartado (88). Em 

pacientes falcêmicos, estenoses importantes da artéria cerebral média podem se 

apresentar ao DTC como velocidades superiores a 200cm/s no local da estenose e 

velocidades de fluxo baixas com espectros achatados distais à estenose. O exame pela 

via transorbitária raramente revela inversão da artéria oftálmica em pacientes com AF, 

uma vez que as lesões nas artérias carótidas internas desses pacientes são 

geralmente distais à origem desse vaso (88). Em nossa série, inversão da artéria 

oftálmica não foi identificada em nenhum paciente. 

5.1.4 Influência da terapia com transfusões e com hidroxiuréia nas velocidades 

de fluxo no DTC 

Em nossa série, nenhum paciente estava recebendo terapia transfusional, nem 

aqueles com história de AVC. Pacientes que haviam recebido transfusões recentes 

foram estudados após 30 dias da última transfusão para evitar que o aumento do 

hematócrito influenciasse nas velocidades de fluxo no DTC.  

A terapia tranfusional é o tratamento de escolha para pacientes com AF que tiveram 

um evento cerebrovascular. Se os níveis de HbS forem mantidos inferiores a 30% da 

Hb total, a recorrência de eventos cerebrovasculares nesses pacientes é reduzida de 

80% para aproximadamente 10% (109). As velocidades de fluxo no DTC começam a 

decair após o início das transfusões. A taxa de redução das velocidades de fluxo se 

correlaciona com os níveis de hematócrito: uma redução aproximada de 20% nas 

velocidades de fluxo está associada a um aumento dos níveis de hematócrito em torno 

de 29 a 34% (114). 
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Em nossa série, não houve diferença de velocidades de fluxo entre pacientes 

usuários e não usuários de hidroxiuréia. Também não observamos correlação entre as 

velocidades de fluxo no DTC e os níveis de HbF. Os efeitos dos níveis de HbF na 

hemodinâmica cerebral estudada através do DTC ainda não são bem determinados na 

literatura. Em crianças com AF, a HbF parece exercer mínima influência sobre as 

velocidades de fluxo no DTC (112).  

A administração de hidroxiuréia, além de aumentar a produção de HbF, parece 

diminuir a ligação de neutrófilos à fibronectina e reduzir o número de eritrócitos jovens, 

que aderem mais facilmente à parede vascular. Vários estudos evidenciam que essa 

medicação é efetiva em reduzir a freqüência de episódios álgicos e de STA em 

pacientes com AF (67, 115). O papel do tratamento com hidroxiuréia na redução do 

risco de eventos cerebrovasculares na AF, no entanto, ainda é controverso (116-118).  

5.1.5 Sugestão de critérios de anormalidade no DTC de adultos falcêmicos 

Em nosso trabalho, as velocidades de fluxo encontradas no DTC de adultos com AF 

sugerem que a prevalência de estenoses intracranianas nesses pacientes é bem 

menor do que a descrita em crianças ou que os critérios utilizados na população 

pediátrica são inadequados para adultos. Acreditamos na última explicação, uma vez 

que adultos com AF também apresentam risco elevado de eventos cerebrovasculares.  

Outros critérios no DTC tais como assimetrias entre as velocidades direita-esquerda 

ou a presença de aumentos focais das velocidades de fluxo podem ser marcadores de 

doença arterial em nossos pacientes. A elaboração de critérios de anormalidade no 

DTC de adultos falcêmicos deverá ser baseada em estudos comparativos com técnicas 

de neuroimagem e em análises prospectivas desse exame como marcador de risco 

para eventos cerebrovasculares. Nosso estudo sugere que a interpretação do DTC em 
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adultos falcêmicos com base nos critérios utilizados em crianças deve ser vista com 

bastante cautela.  

5.2 RM de encéfalo  

5.2.1 Comparação entre as alterações na RM de encéfalo em adultos e crianças 

com anemia falciforme 

 A freqüência de anormalidades na RM e angio-RM de encéfalo de adultos com AF 

não foi ainda descrita na literatura. Em nossos pacientes, a freqüência de alterações 

tanto na RM de encéfalo (60%) quanto na angio-RM das artérias intracranianas (72%) 

foi consideravelmente maior do que a descrita em crianças. Alterações na RM de 

encéfalo foram descritas em 22% das crianças participantes do CSSCD com a idade 

média de oito anos (92). Infartos silenciosos foram vistos em 17% das crianças com 

AF, e essa proporção não aumentou com a idade (92). A designação infarto silencioso 

é questionada por muitos autores, uma vez que pacientes afetados tem alterações 

mensuráveis em testes neuropsicológicos (119). Infartos silenciosos são um importante 

preditor de AVC em pacientes com AF. Miller e colaboradores demonstraram que o 

risco de um evento cerebrovascular com repercussão clínica é 14 vezes maior em 

crianças falcêmicas com infartos silenciosos quando comparados com pacientes que 

apresentaram RM normais. Esse é aproximadamente o mesmo risco dos pacientes 

com AF que apresentam velocidades de fluxo no DTC classificadas como condicionais 

(velocidades médias entre 170-199 cm/s) (98). 

Alguns estudos menores mostraram uma prevalência de anormalidades na RM 

de 11% numa idade média de apenas 18 meses, enquanto uma avaliação de crianças 

com idade média de 11 anos mostrou uma prevalência de 42% (120, 121). Um estudo 

de seguimento dos pacientes do CSSCD, publicado em 2002, mostrou que a 

prevalência de infartos silenciosos é maior entre crianças mais velhas Esses achados 



 71

sugerem que a idade pode ter influência na freqüência de lesões detectadas na RM 

(99). Pacientes do CSSCD foram avaliados com aparelhos de RM de 0,6 ou 1,0 Tesla e 

com cortes de 5mm, o que pode ter afetado a sensibilidade do exame em detectar 

anormalidades. Os próprios investigadores desse estudo admitem que a estimativa na 

prevalência de alterações na RM poderia ter sido afetada por melhoras tecnológicas 

(99).  

Alterações na RM de encéfalo foram descritas em até 44% das crianças com AF 

numa idade média de 10 anos quando aparelhos com 1,5 Tesla foram utilizados. A 

prevalência de vasculopatia intracraniana detectada por angio-RM atingiu 55% em 

publicação mais recente. Esse estudo sugere que as alterações vasculares, como a 

tortuosidade e a ectasia ocorrem precocemente na AF, antes que as alterações 

parenquimatosas sejam evidenciadas pela RM de encéfalo (4). 

Várias razões podem explicar a maior freqüência de anormalidades em nossos 

pacientes do que em crianças com AF. Uma possibilidade é de estarmos lidando com 

uma população de pacientes mais graves do que os descritos na literatura. 

Consideramos essa explicação improvável, uma vez que pacientes com AF que 

atingem a idade adulta devem apresentar espectros mais leves da doença.  Além 

disso, os níveis de hematócrito e Hb, que são marcadores de gravidade na AF, foram 

semelhantes em nossos pacientes e nos pacientes avaliados por Adams e 

colaboradores (90, 92). Uma outra explicação seria o fato de termos utilizado métodos 

de RM mais modernos, incluindo seqüências como FLAIR e cortes mais finos (0,9 mm, 

quando comparados com cortes de 5mm usados no CSSCD). No entanto, acreditamos 

que a principal razão para a maior freqüência de alterações encontradas em nossos 

pacientes foi a idade. Pacientes adultos foram expostos por mais tempo a episódios 

repetidos de falcização que são característicos da doença e, portanto, são mais 
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susceptíveis a apresentarem lesões em órgãos-alvo, entre eles o cérebro. Nossa 

observação é condizente com os dados mais recentes do CSSCD que mostraram que 

o número de AVCs e de anormalidades em exames de neuroimagem aumentam em 

função da idade (99). 

5.2.1.1 Leucoencefalopatia 

Vários estudos sugerem que as lesões subcorticais descritas em pacientes com AF 

representam provavelmente isquemia. Koshy e colaboradores descreveram lesões 

glióticas consistentes com pequenos infartos na substância branca profunda em 

autópsias de pacientes com AF sem história de doença cerebrovascular (122). Um 

estudo utilizando espectroscopia por RM mostrou que alterações do sinal em 

seqüências pesadas em T-2 de pacientes falcêmicos resultam de isquemia (123). 

Fundamentados em um estudo utilizando RM de encéfalo e análise da perfusão 

cerebral com xenônio 133, Kugler e colaboradores sugerem que a doença 

cerebrovascular na AF envolve grandes e pequenas artérias (93). 

A substância branca cerebral em suas regiões mais profundas é nutrida por 

arteríolas lineares espaçadas e contendo poucas anastomoses.  Essa região é então 

vulnerável à hipoperfusão (124). Em pacientes com AF, lesões arteriais proximais 

podem ser responsáveis por uma diminuição de fluxo sangüíneo cerebral focal com 

conseqüente hipofluxo. Outra explicação para as lesões em território de pequenas 

artérias na AF é a ocorrência de microembolia resultante de lesões da íntima em 

grandes artérias (70). Pequenas lesões subcorticais em pacientes falcêmicos podem 

também decorrer do acometimento direto de pequenas artérias, uma vez que arteríolas 

penetrantes são mais susceptíveis ao trânsito sangüíneo lentificado resultante das 

propriedades físicas de hemácias falcizadas. Redução da deformabilidade celular, 

alterações da perfusão, perda do ajuste do tônus vascular cerebral e interação de 
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células falcizadas com o endotélio são alguns dos fatores envolvidos na obstrução 

microvascular induzida pela falcização (93). Em nossos pacientes, acreditamos na 

coexistência de mais de um mecanismo para explicar as lesões subcorticais. 

Alterações em grandes atérias podem comprometer a perfusão distal e a hipoxemia 

local, exacerbando o fenômeno de falcização e explicando uma tendência a lesões em 

território microvascular (93). A inter-relação de mais de um mecanismo para explicar o 

acometimento microvascular em nossa série é ilustrada pelo fato de apesar de 

pacientes com alterações na angio-RM apresentarem mais alterações 

parenquimatosas que pacientes com angio-RM normais, muitos pacientes com angio-

RM sem alterações apresentam pequenos focos de hipersinal em território de 

pequenas artérias. 

É possível que as lesões descritas em nossos pacientes como 

leucoencefalopatia não sejam causadas por infarto ou isquemia. Lesões de aspectos 

similares foram descritas em crianças hemofílicas com uma prevalência semelhante à 

de crianças com AF (125). Alterações do sinal em região periventricular na RM pesada 

em T-2 também já foram identificadas em outras doenças como enxaqueca e 

sarcoidose (126, 127).  

5.2.1.2 Atrofia 

A freqüência de atrofia cerebral foi maior em nossos pacientes (28%) do que a 

descrita em populações pediátricas (14%). Em crianças falcêmicas, a atrofia está 

associada à presença de infartos na RM em mais da metade dos pacientes. É possível 

que a morte neuronal desencadeada pela isquemia seja responsável pela atrofia 

nesses casos. A fisiopatologia da atrofia cerebral em pacientes sem lesões isquêmicas 

associadas permanece indefinida. A presença de atrofia do tipo focal em alguns 

pacientes sugerem uma etiologia isquêmica (92). Em nossa série, apenas três dos 14 
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pacientes com atrofia apresentavam também lesões compatíveis com infartos 

cerebrais. No entanto, atrofia foi mais comum em pacientes com angio-RM alteradas, 

sugerindo que mesmo na ausência de lesões isquêmicas parenquimatosas, alterações 

vasculares podem ter importância na explicação da atrofia de pacientes adultos com 

AF.  

 

5.2.2 Correlação entre variáveis clínicas, laboratorias, alterações na RM e angio-

RM  

 Episódio recente de STA, história de AIT, hipertensão arterial sistêmica, baixos 

níveis de Hb e resultados anormais no DTC (velocidades maiores que 200cm/s) são 

fatores de risco conhecidos para um primeiro evento cerebrovascular em crianças com 

AF (1, 5).  

Fatores de risco para lesões silenciosas na população pediátrica incluem uma baixa 

freqüência de episódios álgicos, presença do haplótipo SEN, história de epilepsia e 

elevada contagem leucocitária. História de epilepsia aumenta em 15 vezes a chance de 

se observar um infarto silencioso em crianças com AF. A associação entre elevada 

contagem leucocitária e lesões silenciosas está de acordo com a observação que o 

número de leucócitos também se correlaciona com a ocorrência de AVC, com a 

incidência de fenômenos álgicos e com a mortalidade de pacientes com AF (1, 8, 63). É 

provável que moléculas vasoativas e com propriedades adesivas produzidas por 

leucócitos contribuam para episódios de vaso-oclusão (128). Os níveis de HbF não se 

associaram à presença de infartos silenciosos em crianças com AF e nem com a 

ocorrência de AVC em pacientes do CSSCD (1, 128). Esse foi um dado intrigante 

desses estudos para o qual não há uma explicação convincente. A associação entre o 
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haplótipo SEN e lesões silenciosas também foi outro achado controverso, uma vez que 

pacientes com esse haplótipo costumam ter níveis mais elevados de HbF (128).  

Em nossos pacientes, baixos níveis de hematócrito e de HbF e história de 

epilepsia se associaram com alterações específicas na RM e angio-RM das artérias 

intracranianas. Nosso achado contradiz os relatos da literatura da não associação entre 

níveis de HbF e a presença de lesões silenciosas. Acreditamos que, em nossos 

pacientes, níveis elevados de HbF  tiveram um caráter protetor. Talvez a presença de 

níveis de HbF mais elevados ao longo de um maior período de tempo consiga proteger 

o encéfalo de lesões silenciosas. Estudos em crianças mostram que níveis mais 

elevados de HbF estão associados a uma menor mortalidade a longo prazo (63). A 

ação protetora da HbF pode não aparecer precocemente e ter um efeito cumulativo. 

Esse dado tem uma importância fundamental, uma vez que terapias que aumentem os 

níveis de HbF, tais como o uso de hidroxiuréia, talvez possam apresentar efeito 

protetor a longo prazo.  

Nossos dados mostram que, em adultos com AF, baixos níveis de Hb e 

hematócrito estão associados a uma maior freqüência de lesões assintomáticas na RM 

e angio-RM. A anemia na doença falciforme é um marcador de gravidade (63). Baixos 

níveis de hematócrito e Hb também são fatores de risco importantes para eventos 

cerebrovasculares em crianças falcêmicas (1). Um alto fluxo sangüíneo cerebral 

associado à anemia crônica pode levar a alterações adaptativas tais como ectasias 

vasculares e tortuosidade, com conseqüente risco de eventos isquêmicos. A anemia 

também pode levar a um estado de hipóxia cerebral crônica devido à redução da 

capacidade carreadora de oxigênio. Os mecanismos autorreguladores cerebrais podem 

não ser capazes de compensar uma deficiência crônica de oxigenação (4). 
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Em nossos pacientes, um maior número de transfusões ao longo da vida se 

correlacionou com menos lesões assintomáticas na RM de encéfalo. Esse dado 

sugere que uma maior exposição a transfusões, mesmo que esporádicas, pode ser um 

fator protetor para lesões silenciosas em pacientes com AF.  No estudo STOP, curtos 

períodos de não adesão ao tratamento transfusional não influenciaram no resultado 

final. Talvez terapias tranfusionais menos rígidas, objetivando níveis de HbS menores 

que 50%, possam ser utilizadas para profilaxia de lesões assintomáticas, sem 

acarretar os mesmos efeitos colaterais da terapia de hipertransfusão clássica. A 

terapia tranfusional crônica é o tratamento de escolha para crianças com AF que já 

tiveram AVCi ou para aquelas com velocidades superiores a 200cm/s no DTC (6, 89). 

O mecanismo pelo qual transfusões periódicas previnem eventos isquêmicos ainda é 

incerto. A redução nos níveis de HbS e um aumento global dos níveis de Hb podem ter 

efeito direto nas artérias intracranianas ou na interação entre eritrócitos e células 

endoteliais. Um estudo multicêntrico mostrou que a recorrência de eventos isquêmicos 

é menor em pacientes que permanecem com níveis de HbS inferiores a 30% (89). 

Adams e colaboradores demonstraram que transfusões periódicas diminuem o risco 

tanto de AVC quanto de infartos silenciosos em crianças com velocidades de fluxo 

anormais no DTC e lesões silenciosas na RM de encéfalo. Não está definido na 

literatura o efeito protetor de transfusões periódicas em pacientes falcêmicos na 

presença de infartos silenciosos associados a velocidades de fluxo normais no DTC.  

Devido aos riscos associados à terapia transfusional, ainda são necessários estudos 

comparando esse tratamento com o tratamento convencional e com uso de 

hidroxiuréia na profilaxia de novos infartos silenciosos em crianças com AF (99).  
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5.2.3. Correlação entre os achados da RM e da angio-RM  

 Em nossos pacientes, anormalidades na RM de encéfalo foram mais freqüentes 

em pacientes com estenoses ou tortuosidades na angio-RM, sugerindo que alterações 

em grandes artérias podem estar implicadas na fisiopatologia das lesões silenciosas. 

Steen e colaboradores observaram uma fraca correlação entre as alterações na RM de 

encéfalo e na angio-RM em crianças com doença falciforme; este fato sugere o 

envolvimento de outros mecanismos fisiopatológicos, além da oclusão de grandes 

artérias, como o acometimento de pequenas artérias ou alterações hemodinâmicas na 

doença cerebrovascular desses pacientes. Nesse estudo, tortuosidade arterial foi 

observada mesmo na ausência de anormalidades parenquimatosas. Os autores 

sugerem que um estado de hipóxia crônica pode ser responsável pelas alterações em 

artérias intracranianas, de modo que a hipóxia preceda a isquemia na patogênese da 

lesão cerebral (4). 

 

5.3 Correlação entre DTC, RM e angio-RM 

Em nossos pacientes, os resultados do DTC se correlacionaram com alterações 

da RM e angio-RM das artérias intracranianas. Conforme esperado, pacientes com 

estenoses no território carotídeo diagnosticadas pela angio-RM apresentaram 

velocidades de fluxo significativamente maiores do que aqueles sem estenoses. 

Sugerimos que a Vmax de 160,15cm/s, que representa o percentil 95 da nossa 

populção de adultos falcêmicos, seja uma velocidade a partir do qual todos os adultos 

com AF devam ser investigados com neuroimagem, uma vez que a especificidade 

desse valor de Vmax na detecção de estenoses intracranianas no território carotídeo foi 

de 97,8%. Vmax superiores a 123,5cm/s parecem ser o melhor ponto de corte em 

adultos falcêmicos na determinação da necessidade de outros métodos diagnósticos se 
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estivermos priorizando exames de triagem, pois permitem a melhor discriminação entre 

os pacientes com e sem estenose em teritório carotídeo, com sensiblidade de 80% e 

73,3% de especificidade. Abboud e colaboradores identificaram dois grupos de 

pacientes pediátricos com velocidades de fluxo classificadas como anormais 

(velocidades superiores a 200cm/s): um grupo que, apesar das velocidades superiores 

a 200cm/s no DTC, apresentava angio-RM sem evidências de estenoses e outro grupo 

que apresentava DTC com velocidades anormais e estenoses críticas na angio-RM. As 

velocidades de fluxo no DTC no segundo grupo foram significativamente maiores do 

que as do primeiro. Esse achado sugere que na AF, as velocidades de fluxo 

aumentadas no DTC muitas vezes identificam pacientes em risco para eventos 

cerebrovasculares antes que anormalidades anatômicas sejam identificadas na angio-

RM (129). Talvez nossos pacientes adultos com velocidades de fluxo superiores a 

123,5cm/s sem evidências de estenoses na angio-RM sejam semelhantes ao grupo 

descrito por Abboud e colaboradores que tem velociadades superiores a 200cm/s e 

angio-RM sem alterações.   

Em nossa série, velocidades de fluxo associadas a estenoses intracranianas 

foram mais baixas do que as descritas em crianças. Acreditamos que as modificações 

do fluxo sangüíneo cerebral e das velocidades de fluxo no DTC associadas à idade 

previamente discutidas sejam responsáveis por esse achado. Identificamos que a 

presença de aumentos focais da velocidade de fluxo no DTC está associada a 

estenoses na angio-RM de adultos falcêmicos e deve ser pesquisada como mais um 

marcador de doença arterial nesses pacientes. 

Vários estudos compararam diferentes modalidades diagnósticas para avaliar as 

anormalidades no encéfalo de crianças com AF. Seibert e colaboradores mostraram, 

em 21 pacientes com história de AVC, que velocidades de fluxo aumentadas no DTC 
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se correlacionaram com os achados da RM de encéfalo (94). Em outro estudo 

envolvendo pacientes com AF e história de AVC, o DTC teve mais que 90% de 

sensibilidade, mas apenas 22 a 30% de especificidade para detectar anormalidades 

vistas na RM e angio-RM (96). Em uma análise de 58 pacientes com AF, nove 

pacientes com velocidades superiores a 190cm/s no DTC mostraram estenoses 

importantes quando estudados com angiografia (113). Em série envolvendo 24 

crianças com AF avaliadas com RM, angio-RM e DTC, alterações no exame 

neurológico tiveram uma sensibilidade de 58% e uma especificidade de 92% para 

infartos cerebrais e o DTC ajudou a identificar pacientes com lesões isquêmicas (130). 

Em contrapartida, em outro estudo, velocidades superiores a 180 cm/s no DTC se 

associaram a uma baixa especificidade (20%) e sensibilidade (67%) para a 

identificação de pacientes com infartos cerebrais (131). Apesar do DTC ser um 

excelente preditor de risco para um primeiro AVC em crianças com AF, velocidades de 

fluxo elevadas geralmente não são observadas em pacientes que já tiveram eventos 

cerebrovasculares (132). Um estudo multicêntrico comparou os resultados da RM de 

encéfalo com as velocidades de fluxo no DTC e mostrou que 71% das crianças 

falcêmicas com anormalidades na RM não têm velocidades de fluxo aumentadas no 

DTC. Os autores concluem que, em crianças com AF, os resultados do DTC e da RM 

de encéfalo não se correlacionam e possivelmente revelam diferentes aspectos 

fisiopatológicos das lesões isquêmicas (3). Em resumo, os resultados do DTC têm uma 

correlação variada com as alterações na RM e angio-RM de crianças com AF.  

Em nossos pacientes, a presença de lacunas na RM se associou a velocidades de 

fluxo significativamente mais altas no DTC. Conforme discutido anteriormente, 

acreditamos que há uma íntima relação entre a doença de pequenos e de grandes 

artérias tanto em crianças como em adultos com AF. Apesar de alguns autores 
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sugerirem que a RM e o DTC mostram diferentes aspectos fisiopatológicos da doença 

cerebrovascular na AF, crianças falcêmicas com velocidades de fluxo anormais ao DTC 

apresentam uma maior prevalência de lesões assintomáticas na RM de encéfalo. Em 

estudos recentes, alterações na RM foram vistas em cerca de 22% das crianças com 

AF e em 37% das crianças com AF e velocidades de fluxo anormais no DTC (97).  

As principais contribuições do nosso estudo foram: a identificação de que 

adultos com AF têm velocidades de fluxo no DTC menores que as descritas em 

crianças, inclusive as velocidades de fluxo associadas a estenoses; e a descrição de 

uma maior freqüência de lesões assintomáticas na RM de encéfalo em pacientes 

adultos, quando comparados às crianças da literatura. Este achado sugere que o 

acometimento cerebrovascular do paciente falcêmico é contínuo e progride em função 

da idade. O significado de nossos dados em termos de risco para eventos 

cerebrovasculares só poderá ser determinado com base em estudos prospectivos com 

essa faixa etária de pacientes com AF. 

5.4 Limitações do estudo 

Nossos pacientes foram analisados de forma transversal e, portanto, não podemos 

fazer inferências quanto a importância de nossos achados a longo prazo. Também não 

é possível afirmar que as lesões vistas na RM de encéfalo aconteceram na vida adulta, 

uma vez que não há exames prévios desses pacientes. Trata-se também da amostra 

de um único centro especializado no tratamento de pacientes falcêmicos podendo, 

portanto, haver um viés de seleção de pacientes e de sobrevivência. Portadores de AF 

que chegam à vida adulta podem ter um espectro mais leve da doença e artérias 

intracranianas com propriedades diferentes, acarretando mecanismos de doença 

cerebrovascular distintos dos descritos em crianças.  
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5.5 Perspectivas futuras 

A análise prospectiva desse grupo de pacientes poderá determinar o valor do DTC 

em prever eventos cerebrovasculares com repercussão clínica. Desde o início da 

coleta de dados, apenas uma paciente teve um AVCi. Essa paciente apresentava DTC 

normal segundo os critérios do estudo STOP, porém com assimetria e aumento focal 

da velocidade de fluxo.  

Uma comparação de nossos pacientes com uma outra população de adultos 

falcêmicos foi realizada através de um intercâmbio com Dr. Robert J Adams, da 

Geórgia, EUA. Não observamos diferenças importantes entre as duas populações 

estudadas. 

Pretendemos também, analisar o impacto de outros métodos de neuroimagem, tais 

como perfusão por RM, na avaliação e manejo de adultos falcêmicos. Parte dessa 

análise também já foi realizada. 
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6 CONCLUSÕES 

A avaliação do DTC em adultos com AF neste estudo mostrou:  

1. As velocidades de fluxo sangüineo observadas no DTC de adultos com AF são 

significativamente maiores do que as observadas em adultos saudáveis e 

menores do que as descritas em crianças com AF. 

2.  Assimetria e aumento focal da velocidade de fluxo são mais freqüentes na 

população de adultos falcêmicos do que em voluntários saudáveis e podem 

representar marcadores de doença arterial. 

3. As velocidades de fluxo no DTC se correlacionam inversamente com o 

hematócrito, tanto em adultos com AF quanto em voluntários saudáveis. 

A avaliação da RM e angio-RM de adultos com AF mostrou: 

4. A freqüência de alterações na RM de encéfalo e angio-RM das artérias 

intracranianas em adultos com AF é maior que a descrita na literatura em 

crianças com AF.  

5. História de epilepsia, níveis mais baixos de hematócrito e de HbF e um menor 

número de transfusões ao longo da vida se associam com alterações 

específicas na RM.  

A correlação entre RM e DTC mostrou:  

6. Pacientes adultos falcêmicos com estenoses em território carotídeo 

diagnosticadas pela angio-RM apresentam velocidades de fluxo no DTC 

significativamente maiores do que pacientes com angio-RM normais. 

7. As velocidades de fluxo associadas a estenoses em adultos com AF são 

menores do que as descritas em crianças na literatura. 
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8. A velocidade 160,1 cm/s apresenta alta especificidade na detecção de 

estenoses em território carotídeo diagnosticadas por angio-RM e pode indicar a 

necessidade de investigação com exames de neuroimagem em adultos com AF. 

9. O DTC e a RM de encéfalo são métodos importantes e complementares na 

avaliação da doença cerebrovascular do paciente com AF e apresentam 

freqüências de alterações e padrões de anormalidades distintos entre crianças e 

adultos falcêmicos. 



 84

ANEXO 1- CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 2- CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
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ANEXO 3- QUADRO CONTENDO IDADE, HEMATÓCRITO, VELOCIDADES, E 

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA RM E ANGIO-RM DOS PACIENTES 

IINCLUÍDOS NESTE ESTUDO 

Pacientes Idade Hematócrito Vmax Estenose Alteração na RM
1 19 22 113 não não 
2 20 20 126 não sim 
3 20 25 104 não sim 
4 46 20 114 não não 
5 28 20 144 não sim 
6 43 21 124 não sim 
7 23 22 102 . . 
8 17 23 111 não não 
9 55 25 112 não sim 

10 35 24 133 não não 
11 45 24 124 sim sim 
12 32 24 103 não não 
13 17 23 129 não sim 
14 20 20 117 não sim 
15 28 19 141 não sim 
16 30 23 129 não sim 
17 22 26 120 não não 
18 23 24 123 não sim 
19 22 16 121 não sim 
20 20 24 109 não não 
21 24 28 79 não sim 
22 21 24 127 . . 
23 20 24 111 não não 
24 44 28 107 não sim 
25 30 28 70 não sim 
26 23 17 100 não sim 
27 24 25 105 não não 
28 19 29 110 não não 
29 23 25 105 não não 
30 42 27 157 . . 
31 44 27 105 não sim 
32 22 22 144 . . 
33 42 23 111 . . 
34 32 26 97 não sim 
35 28 24 103 . . 
36 24 24 139 não não 
37 28 24 106 não não 
38 17 18 157 sim sim 
39 17 23 175 sim sim 
40 53 23 89 não não 
41 22 23 122 não sim 
42 48 24 120 não sim 
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Pacientes Idade Hematócrito Vmax Estenose Alteração na RM
44 18 27 102 não não 
45 18 28 105 não não 
46 22 26 115 não sim 
47 30 27 109 não não 
48 23 23 160 não não 
49 17 21 130 não não 
50 18 26 123 não sim 
51 17 23 141 sim sim 
52 24 20 91 sim sim 
53 23 25 86 não sim 
54 22 20 136 não sim 
55 27 29 94 não sim 
56 28 21 100 não sim 
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 Abstract:  

Background: Stroke occurs in 11% of children with hemoglobin SS before the age of 

twenty years and it is also a major cause of morbidity in adults, with an incidence that is 

at least ten times greater than for African Americans without sickle cell disease (SCD). 

Transcranial Doppler (TCD) is the key test in determining the need for prophylactic 

blood transfusion to prevent stroke in children with sickle cell disease (SCD). Brain 

imaging abnormalities were reported in up to 44% of children with sickle cell disease 

(SCD). Objectives: Our objective was to investigate the pattern of TCD velocities, the 

frequency of brain MRI abnormalities and its correlation with TCD velocities in adult 

patients with SCD.  

Patients and method: All patients with hemoglobin SS disease, 16 years of age or 

older followed in the hematology outpatient clinic of our university hospital were 

evaluated. TCD exams, a clinical interview and a complete blood count were performed 

at the same day. Brain magnetic resonance imaging (MRI) and magnetic resonance 

angiography (MRA) were evaluated by two neuroradiologists who were unaware of the 

TCD results. Lesions were broadly defined to include lacunar infarction, 

encephalomalacia, leucoencephalopathy or atrophy. Criteria of abnormality by using 

MRA included stenosis or apparent occlusion of any vessel and arterial tortuosity. 

Results: TCD was performed in 56 patients and 56 controls.  

Velocities in SCD adults were higher than in controls and negatively correlated to 

hematocrit in both groups. The overall frequency of lacunar infarction, 

encephalomalacia, leucoencephalopathy or atrophy was 60%. Leukoencephalopathy 

was the most common finding (48%). MRA was abnormal in 36 patients (72%) and 

intracranial stenoses were observed in 16%. Patients with MCA or ICA intracranial 
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stenosis and those with lacunar infarctions had significantly higher maxFV (p=0.01 and 

p=0.03 respectively). 

Conclusions: The pattern of TCD velocities in adults with SCD is different from that 

described in children.  Brain imaging abnormalities in SCD adult patients are more 

frequent in adults than in the pediatric population. MRI and MRA findings correlated with 

TCD changes, but velocities associated to intracranial stenosis in adults are lower than 

in children. TCD and MRI are important methods in the evaluation of SCD patients and 

present different patterns and frequency of abnormalities in children and adults. 
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duces the risk of stroke in children (aged 16 or less) with 
elevated intracranial blood fl ow velocities ( 6 200 cm/s) 
detected by TCD  [5] . However, the pattern of TCD ve-
locities in adult patients with SCD has not yet been de-
termined, and therefore, there have been no studies using 
TCD to assess stroke risk in these patients. The American 
Academy of Neurology recently published a review of 
TCD use suggesting as a recommendation for future re-
search the evaluation of adults with SCD  [6] . The purpose 
of our study was to describe the patterns of TCD veloci-
ties in adults with SCD and to compare them with those 
of a control healthy population. 

 Patients and Methods 

 Patients 
 Patients were selected from the adult outpatient clinic of the 

Department of Hematology at our University Hospital. All those 
patients with hemoglobin SS (HbSS) disease (diagnosis confi rmed 
by hemoglobin electrophoresis on cellulose acetate) older than 
16 years of age were studied. Data were systematically collected, 
including demographic features, the presence of stroke risk factors, 
past medical history of transient ischemic attack or stroke and cur-
rent treatment with antiplatelets, hydroxyurea or transfusion ther-
apy. A complete neurologic examination was performed. 

 The control population selected consisted of healthy volunteers 
from the hospital staff. To minimize the infl uence of comorbidities 
on cerebral vessels and fl ow, volunteers with a history of the follow-
ing were excluded: hypertension, diabetes, migraine, cerebrovascu-
lar disorder and smoking. This protocol was approved by our ethics 
committee and all subjects gave written informed consent for par-
ticipation in the study. 

 Key Words 
 Transcranial Doppler  �  Sickle cell disease  �  Stroke

  Abstract 
  Background:  Transcranial Doppler (TCD) is the key test 
in determining the need for prophylactic blood transfu-
sion to prevent stroke in children with sickle cell disease 
(SCD). The role of TCD in assessing stroke risk in adults 
with SCD as well as the pattern of TCD velocities in these 
patients are still undetermined.  Methods:  The authors 
compared TCD velocities in SCD adults (n = 56) with 
those of healthy controls (n = 56).  Results:  Velocities in 
SCD adults were lower than those found in children and 
higher than in controls and negatively correlated to he-
matocrit in both groups.  Conclusion:  The pattern of TCD 
velocities in adults with SCD is different from that de-
scribed in children. Age-specifi c TCD criteria may assist 
the detection of stroke risk in these patients. 

 Copyright © 2006 S. Karger AG, Basel 

 Introduction 

 Stroke is an important complication of sickle cell dis-
ease (SCD) affecting children as well as adults  [1] . Tran-
scranial Doppler (TCD) is a practical method for screen-
ing children with SCD at risk for fi rst stroke  [2–4] . The 
Stroke Prevention Trial in Sickle Cell Anemia (STOP) 
has established that transfusion therapy dramatically re-
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 TCD Ultrasonography 
 TCD exams were performed on SCD patients and controls and 

reviewed by the same author (G.S.S.) using a 2-MHz pulsed Dop-
pler ultrasonograph (model EME TC 2000, Nicolet, Madison, 
Wisc., USA) following the STOP protocol. If the patient had re-
ceived a blood transfusion in the last 30 days or had fever, pain or 
another acute illness, TCD was deferred. Attention was focused on 
the fi nding of the highest mean fl ow velocities (maxFV). In each 
exam, maxFV was recorded in the middle cerebral artery (MCA) 
at depth settings ranging from 40 to 60 mm. Recordings were also 
made of the anterior and posterior cerebral arteries. Vertebral ar-
teries were studied at depth settings ranging from 60 to 80 mm and 
the basilar artery from 80 to 100 mm. Although peak-systolic, end-
diastolic and time-averaged mean velocity were read from the spec-
trum, the time-averaged mean was used in this report because of 
its higher accuracy. We also analyzed the frequency of FV asym-
metry (interhemispheric FV difference of  6 30 cm/s between seg-
ments in MCA), of focal FV changes defi ned by a difference of 20% 
or more in neighboring segments in the same artery and of abnor-
mally low FV (mean fl ow velocities  ! 70 cm/s in MCA)  [4, 7, 8] . 

 Hematologic Studies 
 Blood samples were collected in EDTA from all participants at 

the same day of TCD examination. Hematologic studies (hemoglo-
bin level, hematocrit, red blood cell, reticulocyte, platelet and white 
blood cell counts) were performed with a Sysmex E Series (TOA 
Medical Electronics, Kobe, Japan). 

 Statistical Analysis 
 Descriptive analyses, including means, standard deviations, 

medians and interquartile ranges were used to describe character-
istics of patients and controls. The independent samples t test was 
used to compare means between groups for continuous variables. 
A 2-tailed p  !  0.05 was considered statistically signifi cant. Dichot-
omous variables were compared with a  �  2  or Fisher exact test. Uni-
variate analyses of continuous variables associated with increased 
TCD velocities were performed using linear regression. We esti-
mated the effect of hematocrit on maxFV by multiple linear regres-
sion. A baseline model was fi tted for maxFV and our possible con-
founders of age, sex and disease status (being a patient or a healthy 
volunteer). Statistical analysis was performed with SPSS 10.0 soft-
ware (Chicago, Ill., USA). 

 Results 

 TCD was performed in 56 patients (mean age 27  8  
10.09 years, range 17–55) and 56 controls (mean age
 29  8  10.47 years, range 14–58).  Table 1  shows a sum-
mary of the characteristics of the patients and volunteers. 
Six patients had a previous history of stroke or transient 
ischemic attack. Five patients were using hydroxyurea 
and none was on antiplatelets or periodic transfusion 
therapy. 

 Only 1 patient and 1 healthy control (1.8% each)
had inadequate transtemporal ultrasound window. The 
mean maxFV was higher in patients with SCD (117.7  8  
21.6 cm/s) than in healthy controls (72.45  8 11.48 cm/s) 
(p  !  0.001). The 95th percentile of maxFV was 
160.15 cm/s in patients and 95.20 cm/s in controls. Only 
1 patient (1.8%) had maxFV  1 170 cm/s. No velocities 
 1 200 cm/s were obtained. Seven patients (12.5%) had 
abnormally low FV ( ! 70 cm/s). Patients with a previous 
history of ischemic stroke had an increased frequency of 
abnormally low FV (p  !  0.05). 

 Predictors of TCD velocity were investigated by ex-
amining the relationship of age, hematocrit, reticulocyte, 
white blood cell and platelet counts to maxFV. Hemato-
crit was negatively correlated with maxFV in both groups 
(p  !  0.05) ( fi g. 1 ). Age, reticulocyte, white blood cell and 
platelet counts were not correlated with TCD velocities 
in either group. When repeating the analysis excluding 
patients with a previous stroke history, no differences 
from the above results were observed. In a multivariate 
model that included hematocrit, age, sex and disease sta-
tus (being a patient or a healthy volunteer), signifi cantly 
higher values of maxFV were associated with lower he-
matocrit and the presence of SCD. The frequencies of 
asymmetry and of focal FV changes were higher in SCD 
(p  !  0.05). 

Characteristic Patients Controls p value

Number 56 56 <–
Age, years 27.1810.09 29810.47 <0.33
Sex, F/M 35/21 31/25 <0.44
Hemoglobin, g/dl 8.0 13.9 <0.001
Hematocrit, % 23.5 41.3 <0.001
maxFV, cm/s 117.7 72.4 <0.001
Pulsatility index 0.71 0.79 <0.001
Asymmetry of MCA velocities 9 (16%) 0 <0.003
Focal increase in blood fl ow velocities 7 (12%) 0 <0.02

Table 1. Characteristics of SCD adult 
patients and healthy controls
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 Discussion 

 Our data show that there is a difference between intra-
cranial blood FV in adults with SCD when compared with 
healthy volunteers. The sensitivity and specifi city of TCD 
in the identifi cation of HbSS intracranial vasculopathy 
and its usefulness in the prediction of stroke risk in SCD 
have been extensively demonstrated and studied in chil-
dren, but not in adults  [2–5] . 

 The major factors that determine blood FV in TCD 
are the pressure gradient along a vessel, the length and 
cross-sectional area of the vessel and the viscosity of the 
blood  [9] . Increased velocities from the reduced cross-
sectional area occur in vessels with narrowing due to high-
grade stenosis  [10] . Hematocrit is the major determinant 
of blood viscosity and is inversely proportional to cere-
bral blood fl ow (CBF)  [9, 11] . Therefore, TCD criteria of 
abnormality in SCD patients are different from those 
used in the general population  [4, 12, 13] . 

 In children with SCD, velocities  1 200 cm/s are associ-
ated with a 40% stroke risk over 3 years and are considered 
abnormal  [5] . A velocity of 170 cm/s represents the 95th 
percentile of MCA mean velocities from a series of 190 
neurologically asymptomatic HbSS children, above which 
a moderate risk of stroke has been demonstrated  [2] . Our 
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  Fig. 1.  A plot of logarithm of blood fl ow velocity (maxFV) versus 
hematocrit in adult patients with SCD and in healthy controls 
showing the negative correlation between hematocrit and maxFV 
in both groups. 

  Fig. 2.  Magnetic resonance angiography of a neurologically asymptomatic young woman (18 years old) with SCD 
showing bilateral internal carotid artery stenosis. The highest mean fl ow velocity in this patient was 175 cm/s. 
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95th percentile in 56 SCD adults was 160.15 cm/s. In chil-
dren with HbSS, the MCA velocity is typically around 
130 cm/s  [2–5] . In our series of adults, MCA mean FV 
was 117.7  8  21.1 cm/s. 

 Aging is associated with a 20–30% decrease in CBF in 
healthy individuals between the ages of 20 and 80 years 
 [14] . Several studies have examined the relationship be-
tween relative changes in CBF velocities and CBF in nor-
mal volunteers. A linear relationship has been reported 
between percentage change in MCA FV and percentage 
change in CBF  [15] . The decline in CBF velocity with age 
may also be associated with certain changes in cerebro-
vascular hemodynamics such as vessel-size change and 
lower cardiac output  [16, 17] . Since velocities detected by 
TCD show an age-related decline, TCD criteria of abnor-
mality in SCD adult patients must be different from those 
used in children  [18] . 

 Applying the STOP criteria to the TCD velocities of 
our patient population, we found only one exam (1.8%) 
with velocities classifi ed as conditional (moderate stroke 
risk) and none classifi ed as abnormal ( 1 200 cm/s). This 
patient had bilateral internal carotid artery stenosis con-
fi rmed by magnetic resonance angiography and silent in-

farcts on brain magnetic resonance imaging ( fi g. 2 ). In 
large series studying children, the frequency of condition-
al and abnormal exams was 17.4%  [3] . Our fi ndings sug-
gest that adult patients with SCD have a very low fre-
quency of intracranial stenosis or that the criteria estab-
lished for children are not adequate for adults. We believe 
in the latter explanation, since there is a second peak for 
the incidence of stroke in SCD after 30 years of age  [1] . 
Other TCD abnormalities such as asymmetry or focal FV 
changes might be better markers of arterial disease in 
SCD adults. In summary, TCD features in adults with 
SCD are different from those described in children. Ei-
ther the TCD cut-off points used in children to denote 
stroke risk are not applicable to adults, or the risk of stroke 
in adults with SCD is not detected by TCD. Further re-
search is needed, including neuroimaging correlation 
studies and prospective series of adults at risk. 
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