
DREPANOCITOSE

Cuidados para prevenir crises
e manter uma Saúde estável na

Associação Portuguesa de Pais e
Doentes com Hemoglobinopatias



A publicação desta brochura surge pela necessidade 
verificada na Associação em conseguir responder 

de forma simples, clara e esclarecida às constantes 
perguntas que nos foram sendo colocadas, ao longo dos 
anos, não só pelos próprios doentes mas também pelos 

seus pais e/ou cuidadores.

Procura-se pois, tentar mostrar de maneira simplificada 
a razão pela qual têm esta doença ( Drepanocitose ou 

Anemia de Células Falciformes ) e os porquês
das suas limitações diárias em comparação com outras 
crianças, jovens e adultos com quem brincam, estudam, 

trabalham ou se divertem.

Através das ilustrações que acompanham as perguntas 
pretende-se que a captação das respostas dadas seja 
maior e bem entendida por estes doentes, procurando 

igualmente que essas imagens fiquem igualmente 
memorizadas para que os conselhos que são dados
sejam melhor recordados e colocados em prática

no seu dia-a-dia.

Porquê ?...



O que é a Drepanocitose ou
Anemia de Células Falciformes?

Quais os principais problemas
da Drepanocitose?

É uma doença do glóbulo 
vermelho, de origem genética e 
hereditária, não contagiosa e 
que pode ser transmitida aos 
filhos quando ambos os pais 
são portadores.
Só nasce um filho doente se o 
gene transmitido por ambos os 
pais for um gene anormal.

Os doentes têm com uma 
maior frequência infecções, 

descalcificações ósseas, 
atraso no crescimento e 

desenvolvimento, problemas 
cardíacos, etc.

É uma doença muito incapacitante pelas sequelas que as crises 
dolorosas provocam obrigando a internamentos frequentes.



Porque que os meus glóbulos vermelhos
são em forma de foice?

O que devo fazer para evitar uma crise?

Perante a diminuição de oxigénio 
no organismo,a hemoglobina 

altera-se,modificando a forma 
dos glóbulos vermelhos. Como 
essa forma de foice é pouco 
maleável,eles não conseguem 

circular bem,provocando 
bloqueios nos vasos sanguíneos,  
e originando as crises dolorosas.

Os glóbulos normais,redondinhos, circulam bem e não bloqueiam 
os vasos.

Deves evitar infecções, lavando bem as mãos antes e depois de 
comer e depois de ir à casa de banho. Não deves esquecer-te de 
lavar os dentes após as refeições, principalmente à noite.
É importante teres as 
vacinas em dia, e lavar bem 
e desinfectar todos os cortes 
ou feridas para evitares 
infecções.



Se ainda não tiver médico atribuído,
o que devo fazer quando tiver uma crise?

Embora ainda não tenhas médico atribuído no teu Centro de 
Saúde ou Hospital ( mesmo que seja devido a ainda não teres a

documentação legal necessária ), 
podes sempre recorrer a estes sítios 

em caso de crise.
Não existe qualquer impedimento 

que não permita que um doente ou 
outra pessoa possa ser atendido 
nas unidades de saúde em caso 

de urgência.

Podes ainda pedir ajuda 
à Associação para tentar 
ajudar-te a resolver 
algum assunto relacionado 
com a tua situação.

A nossa Técnica de Serviço Social tentará ajudar-te a 
encontrar as melhores soluções para os teus problemas.



E quando já estou com uma crise?
O que devo fazer?

Deves deitar-te, tentar descansar e descontrair. Não deves ter 
nada a apertar o corpo. Começar a tomar os medicamentos que 
o médico receitou para essas
situações.
Beber mais água que o 
habitual. Convém também 
verificar a febre.
Se não melhorares, deves 
entrar em contacto com o teu 
médico ou dirigires-te ao 
hospital.
Para facilitar o efeito dos medicamentos e acalmar a dor podes 
também tentar fazer alguns exercícios respiratórios (p.ex. inspirar 
fundo pelo nariz e depois deixar sair o ar, lentamente, pela boca).



Que tipo de alimentação devo fazer?

Deves fazer uma 
alimentação variada, 
tentando incluir todos 
os dias carne, peixe, 
vegetais, leites e outros 
derivados, e também 
frutas.
Geralmente é aconselhado 
evitar comer produtos 
que têm ferro, tais como 
iscas, coração, mariscos...

E não deves esquecer:
é importante que bebas 
sempre muita água ou 
outros líquidos (sem gás).
A água irá ajudar-te
muito a evitares o 
aparecimento das crises, 
especialmente no Verão.



O que devo fazer para evitar a fadiga,
o frio e o calor?

Deves sempre descansar 
um pouco quando te sentes 
cansado, fazendo pausas 
quando estás a trabalhar. 
No Inverno deves
andar bem agasalhado.
No Verão é aconselhável
usar roupas frescas e ingerir 
mais líquidos que o habitual, 
para não desidratares.

Posso fazer exercício físico?

Sim, mas com moderação.
Sempre que te sentires 

cansado, deves parar e 
descansar um pouco até te 

sentires melhor.
Não deves esforçar-te 

demais para conseguires 
fazer o que os outros 

fazem, pois tens de ter 
cuidado e evitar as crises.



E posso viajar?

Posso ir à praia?

Por vezes é aconselhável ires a 
uma “Consulta do Viajante” 
para saber se necessitas de 
alguma vacina específica.
Levar sempre os teus 
medicamentos é também
muito importante.
Se fores viajar para o estrangeiro, convém pedires ao teu médico 
um relatório para que em caso de algum problema de saúde te 
poderem ajudar mais rapidamente ou contactar o teu médico. 

Sim, podes viajar, seja de carro, comboio, barco ou avião, como 
todas as pessoas. Deves contudo falar sempre com o teu médico 
para saber quais os cuidados a ter para a zona onde vais.

Sim, mas deves fazê-lo fora 
das horas de maior calor, de 
preferência até às 11 horas 
ou depois das 16 horas. Não 
deves esquecer também de usar 
protector solar e beber líquidos. 
Evita estares muito tempo ao 
sol e depois entrar na água fria
pois essa diferença térmica pode provocar crises. 



Uma mulher com esta doença pode ter filhos?

Esta doença tem cura?

Sim,
mas antes de engravidar, 
o seu parceiro deve fazer 

uma análise para se saber 
se também tem o mesmo 

problema. 
Se for também portador 
do gene anormal, deverá 

consultar um especialista em 
genética para uma maior 

informação e aconselhamento.

Por enquanto não.
Mas se tiveres todos 
os cuidados necessários 
poderás ter uma vida 
praticamente normal e 
com menos crises.



Agora, para relembrar,
tenta responder a estas perguntas...

» Para evitar infecções, depois das refeições devo sempre...

» Quando começar com uma crise devo...

» No Verão devo...

» Se viajar não me devo esquecer de levar sempre...

» Se uma mulher tiver esta doença pode...

a) lavar a loiça
b) lavar bem as mãos e os dentes
c) vestir uma camisola

a) ir jogar à bola
b) ir para a escola
c) beber muita água e tomar os medicamentos 

a) vestir roupa fresca e beber
b) andar bem agasalhado
c) ir para a praia entre as 12 e as 15 horas

a) a mala de viagem com os brinquedos
b) os meus medicamentos
c) o meu pijama

a) ir às compras
b) comprar um carro
c) ter um filho, mas deve aconselhar-se com o seu médico

Respostas:  b) , c) , a) , b) , c)



E lembra-te...
Manter uma Saúde estável e controlada

pode ser muito fácil, basta cumprires
algumas regras simples!

Sempre que tenhas dúvidas
fala com o teu médico assistente

ou contacta a Associação.
Tentaremos ajudar-te a teres

uma vida mais saúdável
e com poucas crises...
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