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ANEMIA FALCIFORME 

 
  

                           

                          Resumo 
 

 

              Descrito pela primeira vez em 1910 por Herrick, a anemia falciforme é 

decorrente de alterações genéticas que ocasionam variações estruturais, alterando a 

capacidade de transportar oxigênio ou reduzindo sua estabilidade, ocasionando 

alteração morfológica nas hemácias, produzindo células em formato de foice, 

resultando sua retirada antecipada de circulação. É uma herança genética 

autossômica recessiva resultante de defeitos estruturais da hemoglobina. Os 

sintomas começam a aparecer ainda no primeiro ano de vida e decorrem de 

hemólise crônica, oclusões micro vasculares e danos teciduais, anemia, infecções, 

inflamações e crises dolorosas são freqüentes. Não há tratamento especifico: 

medidas gerais e preventivas como, boa nutrição, hidratação constante e tratamento 

precoce das infecções é papel importante no processo terapêutico. Atualmente, um 

novo fármaco, hidroxiureia, introduzido ao tratamento convencional tem trazido 

resultados animadores, tanto em crianças como em adultos, atenuando a freqüência 

das crises, diminuindo a necessidade de internações, conseqüentemente ofertando 

melhor qualidade de vida. 
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Introdução 

 

  

             Presente no interior das hemácias, a hemoglobina (Hb) tem como função o 

transporte de oxigênio, cada molécula de Hb apresenta quatro subunidades: duas 

cadeias de alfa globina e duas cadeias de beta globina. Na composição de cada 

subunidade há uma cadeia polipeptídica, a globina, e um grupo prostético, o heme, 

pigmento contendo ferro que ao combinar com oxigênio, capacita seu transporte 

pela molécula. (Nussbaum) Cap. 11, pág. 199. 

Distúrbios hereditários da Hb podem ocasionar variações estruturais que causam 

alteração seqüencial de aminoácidos do polipeptídio globina, alterando a capacidade 

de transportar oxigênio ou reduzindo sua estabilidade. Exemplo: Anemia Falciforme 

(AF), tal mutação torna a beta globina desoxigenada relativamente insolúvel, 

alterando a hemácia morfologicamente.  (Nussbaum) Cap. 11, pág. 201.  

A AF foi descrita pela primeira vez em 1910 por Herrick. (Anemia falciforme e 

infecções) Jornal da Pediatria, vol 80 nº5. 

A hemácia falciforme também conhecida como drepanócito ou hemácias em foice, 

pode se apresentar no sangue periférico sob varias formas. (Melo) Cap. 3, pág. 31. 

Em muitas partes do mundo a Hb falciforme é de grande importância clínica. Com 

distribuição geográfica característica, ocorre com maior freqüência na África 

equatorial, menos comum na área Mediterrânea e na Índia, e em países onde houve 

migração de pessoas destas regiões. Aproximadamente 1 em cada 600 afro-

americanos nasce com a doença. (Nussbaum) Cap. 11 págs. 202.   

Na África, em determinadas regiões onde a malária é endêmica, pessoas com 

anemia falciforme possuem um leve efeito protetor contra o Plasmodium falciparum 

causador da malária. (Porth) Cap. 27 pág. 689.  

Áreas onde a malária falcípara é endêmica, estudos populacionais mostraram que a 

mutação da Hb falciforme aumentou de forma independente em pelo menos 6 

vezes. (Kumar) Cap. 14 pág. 657.  

Presente na forma de traço (HbAS) no Brasil, a hemoglobina S está presente em 

cerca de 4% da população geral e em até 10% dos afrodescendentes, e estima-se o 

nascimento de 3.500 crianças com anemia falciforme ao ano no país, configurando 

doença falciforme como problema de saúde pública. (Naoum) Cap. 2 pág. 23.  



Com transmissão genética, a AF é a hemoglobinopatia mais freqüente no país 

(Brasileiro) Cap.25, pág. 906. 

É uma condição genética autossômica recessiva resultante de defeitos estruturais 

da hemoglobina (Nussbaum) Cap. 11 pág. 202. 

 A mutação do gene HbS determinante decorre na substituição de uma base 

nitrogenada, a adenina (A), por outra, a timina (T), no sexto códon do gene beta, 

passando assim de GAG para GTG.( Doença Falciforme Diretrizes Básicas da 

linha de cuidado – Brasília-DF 2015 . 

 

 

OBJETIVO 

 

               Entender a fisiologia da anemia falciforme na tentativa de minimizar as 

complicações resultantes das alterações morfológicas das células, buscando novos 

tratamentos, promovendo melhora na qualidade de vida destes indivíduos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Realizado levantamento de revisão bibliográfica utilizando-se de livros, revistas, artigos 

científicos e revistas eletrônicas. 

 

FISIOPATOLOGIA 

 

 

               Com alteração em um único nucleotídeo no gene, tal defeito molecular, 

resulta na substituição de valina por ácido glutâmico na cadeia polipeptídica, 

alterando a estrutura molecular da hemoglobina, modificando morfologicamente as 

hemácias (glóbulos vermelhos em forma de foice) resultando em uma retirada 

antecipada de circulação (vida média de 5 a 58 dias). (Brasileiro) Cap. 25 pág. 906.  



Quando um aminoácido apolar (valina) substitui um aminoácido polar (glutamato) 

ocasiona diminuição na solubilidade da hemoglobina em água, tal alteração tende a 

formar cristais dentro dos eritrócitos, produzindo células com o formato de foice 

(Tortora) Cap. 2 pág. 52.  

Sob baixa tensão de oxigênio a hemoglobina S tende a polimerizar (Bain) Cap. 8 

pág. 312, formando estruturas filamentosas, os polímeros de desoxi-hemoglobina 

(Lorenzi) Cap. 3 pág. 259, causando em portadores homozigotos a falcização das 

hemácias, tornando-as rígidas com expressão de maior quantidade de moléculas de 

adesão, fator de contribuição para a vaso-oclusão responsável por grande parte das 

manifestações clínicas associadas à doença (Chauffaille) Cap. 15 pág. 88.  

Baixas temperaturas e queda do pH proporcionam o aumento da formação da 

desoxi-hemoglobina. (Lorenzi) Cap. 3 pág. 259.  

Com o aumento da adesão, microtrombos são relativamente freqüentes, 

consequentemente surgem crises de dor intensa, acidentes vasculares cerebrais, 

necrose asséptica da cabeça do fêmur, úlceras cutâneas, necrose das papilas 

renais, priapismo e autoesplenectomia; obstrução da circulação pulmonar leva ao 

cor pulmonale (Brasileiro) Cap. 25 pág. 906. 

Com porcentagem de mortalidade entre 25 a 30% em crianças menores de 5 anos 

portadoras de anemia falciforme, é secundária a seqüestro esplênico, crises 

aplásticas ou infecções fatais a maioria das mortes nesta faixa etária.(Anemia 

Falciforme e infecções) Jornal de Pediatria vol 80, nº. 5, 2004. 

Um passo importante para a diminuição dessa porcentagem foi a inclusão da 

pesquisa de hemoglobinopatias na triagem neonatal (teste do pezinho), 

possibilitando precoce identificação desses indivíduos, introduzindo profilaxia 

adequada e seguimento ambulatorial. (Anemia Falciforme e infecções) Jornal de 

Pediatria vol 80, nº. 5, 2004. 

Geralmente, os pais são heterozigotos, ou seja, portadores assintomáticos de um 

único gene afetado, produzindo HbA e HbS, em caso de ambos transmitirem o gene 

alterado para a criança, recebe o gene na forma homozigoto (SS), reservando nesta 

forma a denominação de anemia falciforme (Manual de Diagnóstico e Tratamento 

de Doenças Falciformes) Brasil, 2002. 

Para avaliação dos diferentes tipos de hemoglobinas os métodos de eletroforese de 

hemoglobinas em pH alcalino e a cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) são 

os mais utilizados (Naoum) Cap. 2 pág. 18.  



Os sintomas, ainda no primeiro ano de vida, começam a aparecer por causa da 

diminuição da concentração da Hb Fetal nas hemácias. Complicações agudas como 

infecções, síndrome torácica aguda (STA), seqüestro esplênico e acidente vascular 

cerebral (AVC), são predominantes na primeira década de vida. (Naoum) Cap. 7 pág. 

80.  

Geneticamente determinada, três características tem fundamental importância na 

evolução clínica: os níveis de hemoglobina fetal (HbF), a concomitância de alfa-

talassemia e os haplótipos associados ao gene da Hbs. (Manual de Diagnóstico e 

Tratamento de Doenças Falciformes) Brasil, 2002. 

Produzida pelos genes da globina y, a HbF se apresenta restrita a um pequeno 

contingente de hemácias, as células F,  com população geneticamente determinada. Em 

indivíduos portadores da anemia falciforme, as células F contêm cerca de 20% de HbF e 

80% de HbS. As demais hemácias contêm somente HbS. Redução de morbidade e 

mortalidade por causa da doença está associado ao aumento dos níveis de HbF. 

(Estudo da correlação entre os níveis de hemoglobina fetal e o prognóstico dos 

pacientes com anemia falciforme). Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia 

Fortaleza. 

Cinco diferentes haplótipos estão associados aos genes da HbS, cada qual recebe o 

nome da região ou grupo-étnico com maior prevalência: Senegal, Benin, Banto, 

Camarões e Árabe-Indiano. No Brasil, o predomínio é do haplótipo Banto, após o Benin 

e quase ausente o haplótipo Senegal. (Manual de Diagnóstico e Tratamento de 

Doenças Falciformes) Brasil, 2002. 

 

 

QUADRO CLÍNICO 

 

 

                 As principais manifestações clínicas são decorrentes de hemólise crônica, 

oclusões micro vasculares e danos teciduais por causa das moléculas de HbS com 

tendência  a se empilharem em polímeros quando desoxigenadas (Kumar) Cap. 14 

pág. 657.  

O paciente portador de anemia falciforme poderá freqüentemente apresentar 

manifestações clínicas como: anemia, crises vaso-oclusivas, infecções, inflamações, 



úlceras de perna, febre, crises dolorosas, síndrome torácica aguda, seqüestro 

esplênico, acidente vascular cerebral, crise aplástica, alterações hepáticas 

secundárias ao processo de falcização, complicações pulmonares, hipertensão 

pulmonar, complicações cardíacas e priapismo. (Manual de Diagnóstico e 

Tratamento de Doenças Falciformes). Brasil, 2002. 

Aproximadamente 90% das internações hospitalares são para tratamento de vaso-

oclusão. (Manejo das complicações agudas na anemia falciforme), vol. 43. 

 

 

TRATAMENTO PARA ANEMIA FALCIFORME 

 

 

                Para as doenças falciformes, não há um tratamento específico, medidas 

gerais e preventivas são fundamentais na terapêutica destes pacientes, tais medidas 

incluem; boa nutrição e hidratação constante; profilaxia, diagnóstico e terapêutica 

precoce das infecções e evitar condições climáticas adversas.  

(Manual de Diagnóstico e Tratamento de Doenças Falciformes) Brasil, 2002. 

Atualmente, duas formas de terapia podem ser alternativamente utilizadas ao tratamento 

convencional, a administração oral de hidroxiuréia e transplante de medula óssea.  

Agente indutor da síntese da HbF, tem sido animador os resultados com o uso oral de 

hidroxiureia, tanto em crianças como em adultos. (Manual de Diagnóstico e 

Tratamento de Doenças Falciformes) Brasil, 2002. 

Atuando como inibidor da enzima ribonucleotídeo redutase, o fármaco HU promove 

maior produção de HbF, melhora hidratação dos glóbulos vermelhos e da taxa 

globulínica, diminui hemólise celular, aumenta produção de óxido nitroso e diminui 

expressão de moléculas de adesão.(Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

Doença Falciforme) Brasil, 2002. 

A partir de 3 anos de idade tal fármaco têm indicação quando tem histórico de três ou 

mais episódios de vaso-oclusão com necessidade de atendimento médico; uma crise 

torácica aguda recidivante; um ou mais acidentes vasculares cerebrais; priapismo 

recorrente; e anemia grave e persistente nos últimos 12 meses. (Ministério da Saúde, 

Doença Falciforme) Hidroxiureia – Uso e Acesso, 2014 Brasília – DF. 



Pessoas em uso da hidroxiureia têm diminuído aproximadamente as crises pela metade, 

com menor necessidade de transfusões sanguíneas, atenuando a freqüência das crises 

e diminuindo a necessidade de internação, com melhora na qualidade de vida. 

(Ministério da Saúde, Doença Falciforme) Brasília – DF. 2014 

A terapia com HU necessita de monitorização rigorosa das contagens das células 

sanguíneas, por causa do risco de toxicidade hematológica. Deve ser considerado o 

potencial carcinogênico e teratogênico do fármaco. .(Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas Doença Falciforme) Brasil, 2002. 

O tratamento deve durar pelo menos 2 anos e havendo resposta clínica e laboratorial 

deve ser mantido. Aproximadamente 25% dos doentes não apresenta resposta 

satisfatória, determinando a suspensão do tratamento. .(Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas Doença Falciforme) Brasil, 2002. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

                 Na possibilidade de complicações freqüentes conseqüentes do quadro de AF, 

novos fármacos foram descobertos e introduzidos em tratamento concomitante, 

promovendo melhora na qualidade de vida, minimizando as complicações da doença, 

porém, ainda existe a necessidade de novas descobertas e novos tratamentos para real 

condição de melhora na qualidade de vida. 
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