
 

O SWAY incluiu 2145 doentes com ACF dos 5 continentes 
que reportaram o impacto desta doença no seu bem 
estar emocinal, na sua educação ou emprego, e na 
sua vida diária.5

Na Europa, existem cerca de 40.000 doentes com anemia
de células falciformes (ACF)

Quais são as complicações agudas e crónicas 
da ACF?1

O estudo SWAY é um questionário
global realizado a doentes com ACF

Respostas dos doentes sobre o impacto da ACF nas suas vidas. Os valores apresentados
referem-se à percentagem de doentes que viu a sua vida afetada em cada uma das categorias.
(resultados do SWAY)5

Impacto laboral

Impacto na aprendizagem escolar

Estado emocional

Impacto da ACF na vida diária

Impacto da ACF na vida dos doentes
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Qual o impacto da anemia de células 
falciformes na vida dos doentes?

Em Portugal, cerca de 850 doentes vivem 
com esta doença2

A anemia de células falciforme (ACF) é uma 
doença genética do sangue que é originária das 
regiões do Mediterrâneo, África e Médio Oriente. 
Devido aos movimentos migratórios, a ACF 
é atualmente uma das doenças raras mais 
prevalente na Europa.1
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A anemia hemolítica e a 
vaso-oclusão contribuem 
para a fisiopatologia da ACF. 
Esta pode resultar em 
complicações agudas e 
crónicas, conduzindo a 
lesões de órgão-alvo, 
impactando a qualidade 
de vida dos doentes bem 
como a sua esperança 
média de vida.3,4
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