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conseguem estimar a real dimensão do problema, bem como a verdadeira prevalência de endocrinopatias pós-
transplante. Objetivo: Determinar a prevalência de alterações endócrinas em pacientes submetidos a TMO 
alogênico no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Materiais e Métodos: Estudo transversal incluindo 80 
pacientes maiores de 12 anos, com mais de um ano pós-TMO alogênico. Após assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido, serão realizados anamnese, exame físico e coleta de sangue e urina. A 
avaliação endócrina englobará a função da tireóide e das gônadas, o metabolismo ósseo e alterações 
metabólicas como diabete melito e dislipidemia. Serão analisados: idade no momento do transplante, tempo 
decorrido após transplante, esquema de condicionamento para o transplante, presença de doença enxerto 
versus hospedeiro aguda e crônica e uso de drogas imunossupressoras. Resultados e Conclusão: Os dados 
encontram-se em fase de coleta. O conhecimento da prevalência de alterações endócrinas pós-TMO alogênico 
permitirá uma melhor compreensão dessas alterações, possibilitando tratamento mais adequado de condições 
subdiagnosticadas na prática clínica, bem como a quantificação real do problema nesse grupo de pacientes.  

  

ESTUDO DA IDENTIFICAÇÃO DE HAPLÓTIPOS E A RELAÇÃO COM AS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS EM 
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Anemia falciforme é a doença monogênica mais comum no Brasil. A hemoglobina Hb S é causada pela 
substituição de uma adenina (A) por uma timidina (T) no sexto códon do gene β-globina (GAG→GTG), que 
substitui o ácido glutâmico normal por uma valina. A doença produz episódios agudos ou crises que incluem 
seqüestro de sangue para os pulmões, fígado, baço ou a oclusão de vasos cerebrais resultando em derrame. Em 
cada uma das quatro regiões da África e da Ásia onde o gene βs é altamente prevalente, o gene anormal está 
associado com haplótipos diferente (Benin, Bantu (CAR), Senegal, Camarão e Indo-Árabe) que parecem 
conduzir cursos distintos da doença. Os objetivos deste trabalho são: estimar a freqüência dos haplótipos do 
cluster do gene β-globina em pacientes com anemia falciforme na população de Porto Alegre e comparar as 
manifestações clínicas dos pacientes com os haplótipos encontrados. Os pacientes envolvidos no presente 
estudo são oriundos do Serviço de Hematologia do HCPA. Foi coletado sangue periférico de 80 pacientes após a 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Quanto a análise molecular, constitui-se das seguintes 
etapas: a técnica de extração do DNA, a técnica de PCR e digestão dos fragmentos obtidos com endonucleases 
de restrição para obtenção dos principais haplótipos. Os dados clínicos para correlação com os haplótipos foram 
obtidos através de levantamento junto aos prontuários dos pacientes. A severidade da doença é determinada de 
acordo com os parâmetros utilizados em estudos prévios (HUG-KIDS e MSH). A associação entre os haplótipos 
e as manifestações clínicas será verificada através de teste de Qui-quadrado de Pearson, considerado o nível de 
significância de 0,05.  

  

BANCO DE CéLULAS CRIOPRESERVADAS PARA FUTUROS ESTUDOS EPIDEMIOLóGICOS 
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Estudos epidemiológicos baseados em amostras sangüíneas, que requerem a preservação celular para um 
futuro diagnóstico ou posteriores testes, exigem a padronização de uma técnica de criopreservação, e o 
armazenamento de dados de forma eficaz e segura. A futura análise molecular das amostras criopreservadas 
pode oferecer dados que permitam compreender a evolução da doença e estabelecer um correto tratamento 
clínico da enfermidade considerada. Portanto, com o objetivo de conservar, através da criopreservação, 
amostras de células mononucleares de pacientes com diagnóstico de doenças hematológicas, e de doadores de 
Medula Óssea, para posterior análise molecular ou até mesmo cultivo em cultura, criou-se um Banco de Células 
para futuros estudos epidemiológicos. As amostras de escolha são o aspirado de medula óssea e/ou sangue 
periférico de pacientes ou doadores de MO, acompanhados pelo Serviço de Hematologia Clínica. Estas 
amostras são coletadas, mediante solicitação médica, e acompanhadas por fichas preenchidas no momento do 
diagnóstico, durante a realização de exames de rotina para monitoramento da doença, ou na pesquisa por 
doadores. No Laboratório, são verificadas viabilidade e concentração da amostra, que é preparada para a 
criopreservação em congeladores -80 °C. Um total de 180 amostras foram congeladas das quais: 18,89% são de 
doadores de Medula Óssea; 12,78% de pacientes com diagnóstico de Leucemias Linfocíticas; 50% de 
Leucemias Mielóides; 4,44% de Leucemias indefinidas; 7,78% de Linfomas Hodgkin e não-Hodgkin; 4,44% de 
Mielomas Múltiplos; 6,66% de Síndromes Mielodisplásicas; 0,55% de Transtornos Mieloproliferativos; 7,22% com 
Outros Transtornos no Sangue e 1,11% com diagnóstico indefinido, sendo que os diagnósticos podem 
correlacionarem-se. Contudo, o armazenamento mediante criopreservação de amostras sangüíneas de 
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