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INTRODUÇÃO E OBJETIVO
A dor é a intercorrência mais frequente
da Doença Falciforme (DF) e um dos
parâmetros de gravidade. A literatura
chama a atenção para frequência e
gravidade da dor serem subestimadas
caso
registradas
somente
nas
hospitalizações, já que frequentemente
os episódios são sofridos e manejados
em domicílio. O presente estudo se
propôs a avaliar essa realidade.

METODOLOGIA

não foi eficaz, mas quase totalidade
dos pacientes e familiares observaram
melhor evolução durante o estudo,
sugerindo presença de um efeito
placebo. Para Academia Americana de
Pediatria, a atitude clinica, o ambiente
familiar, o apoio ao doente e familiares,
e
as
informações
influenciam
significativamente na evolução clinica
de crianças e adolescentes com DF,
facilitando a transição para a fase
adulta⁸. Os pesquisadores avaliaram
as visitas domiciliares como um
favorecimento de vinculo.

Foram acompanhados 73 crianças e
adolescentes com histórico de dor
intensa e recorrente. Durante 13 meses
foram entregues um total de 4.300
questionários para registro semanal de
dor e sua intensidade, duração e
impacto. Consultas mensais avaliaram
a situação clinico-laboratorial e os
questionários do mês. Foi calculado um
Índice Mensal de Dor (IMD) que avaliou
intensidade, duração e impacto de cada
episódio.
Foram
agendadas
e
realizadas visitas aos domicílios do
paciente. O estudo desenvolveu-se
durante ensaio clínico duplo-cego
cruzado controlado por placebo, para
avaliar o piracetam na prevenção de
dor¹.

1- A verificação e medição da dor da
DF
são
fundamentais
para
programação
e
avaliação
do
tratamento. 2- As reais frequência,
intensidade e gravidade dos episódios
vivenciados em domicílio precisam ser
reconhecidos e incluídos nos estudos.
3- A dor causa frequentes ausências
escolares,
distúrbios
no
sono,
hospitalizações, e significativo impacto
psicossocial. 4- O conhecimento de
pacientes e familiares sobre a doença
propicia ações preventivas, manejo
domiciliar adequado e reconhecimento
do momento necessário de procura
hospitalar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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