
Ciências da Saúde  
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A anormalidade nefrológica mais freqüente na DCF é a hematúria. Há dois testes disponíveis para rastrear hematúria: 
a fita-teste (FT) e o exame qualitativo de urina (EQU). É necessário estabelecer um protocolo custo-efetivo para seu 
rastreamento, já que os testes apresentam custos e facilidades diferentes para execução. Objetivos: estabelecer a 
prevalência de hematúria em pacientes com DCF, o número de amostras seriadas de urina necessárias para o 
diagnóstico e validar o uso da FT no rastreamento. Material e Método: estudo prospectivo, transversal, não-
controlado. Critérios de inclusão: diagnóstico de DCF por eletroforese de Hb, idades: 0-18 anos, ausência de crise 
falcêmica dolorosa e/ou de outra doença aguda ou crônica concomitantes. Hematúria: presença de 5 hemácias/campo 
no EQU e qualquer alteração na cor da FT em, pelo menos, um dos exames seriados. Foram estudados 79 pacientes e 
analisadas 183 amostras pareadas pelos dois métodos: 3 amostras de urina/paciente (n=42), 2 amostras de urina 
(n=20) e 1 amostra (n=17). Análise estatística: teste do c2 de McNemar, (nível de significância: 5%) e testes de 
sensibilidade-especificidade (intervalo de confiança (IC): 95%. Resultados: Prevalência de hematúria (EQU): 5/62 
(8, 1%), sendo 3/29 (10, 4%) HbSS e 2/33 (6, 1%) HbS. Comparação FT/EQU (n=183): sensibilidade: 100% (IC:56-
100), especificidade: 92% (IC:87-95), valores preditivos positivo: 33% (IC: 15, 5-57) e negativo: 100% (IC:97-100). 
Detecção (EQU) de hematúria em amostras seriadas: na 1a amostra 3/5 (60%) casos, na 2a amostra: 2/5 (40%) casos-
novos e na 3a amostra, 0/5 (0%). Conclusão: As diferenças entre o EQU e a FT na detecção de hematúria são 
estatisticamente significativas (p<0, 001). A FT pode ser usada no rastreamento de hematúria na DCF. Quando a FT 
for positiva, o resultado precisa ser confirmado pelo EQU. Para excluir hematúria na DCF indica-se a coleta de 2 
amostras de urina, com intervalo mínimo de 2 semanas. (Fapergs). 
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