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Resumo 

 

A anemia falciforme ocorre com maior frequência na região central da África (5 a 

20% da população); também ocorre nos países do mediterrâneo e na índia, porém, 

em menor quantidade. A presença desta anemia nas américas deve-se a imigração 

de descendentes daquelas regiões.  

Quanto a raça, a anemia falciforme é característica da raça negra. 

A doença falciforme é resultado de uma deficiência na síntese da globina beta pelo 

cromossomo 11. No início do gene da globina beta, há uma substituição de adenina 

por timina no códon 6 (GAG-GTG).  

Na doença falciforme há uma expressão anômala de moléculas de adesão 

favorecendo a interação entre elementos celulares (eritrócitos, leucócitos e 

plaquetas) e o endotélio vascular. 

A alteração celular causada pelo processo de falcização influencia intensamente o 

fluxo sanguíneo, aumentando a sua viscosidade. Os eritrócitos falcizados 

irreversivelmente tem uma adesão aumentada ao endotélio vascular. 

A crise vaso-oclusiva ocasionada pela obstrução dos vasos sanguíneos decorrente 

do acumulo de eritrócitos falcizados causando lesão tecidual. O paciente apresenta 

dores abdominais, óssea e articulares acompanhadas de febre e icterícia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

A doença falciforme é resultado de uma deficiência na síntese da globina beta 

pelo cromossomo 11. No início do gene da globina beta, há uma substituição de 

adenina por timina no códon 6 (GAG-GTG). Essa substituição faz com que a enzima 

de restrição MstII não reconheça a região de corte sintetizando um haplótipo maior 

(HbA 1,15Kb; HbS 1,35Kb) que dará origem a valina no lugar do ácido glutâmico.  

O RNA polimerase copia a base nitrogenada anormal da dupla fita de DNA no 

núcleo dos eritroblastos dando origem a molécula RNA mensageiro que sai do 

núcleo para o citoplasma dos eritroblastos até o ribossomo onde essas bases 

nitrogenadas serão traduzidas em aminoácidos. A mudança no códon GAG para 

GTG resulta na troca do aminoácido ácido glutâmico pelo aminoácido valina na 

posição 6 da globina beta.  

A valina é um aminoácido neutro (pI ~ 6) e o ácido glutâmico é carregado 

negativamente (pI = 2,8). Essa troca altera o pI da HbS, tornando-a carregada 

menos negativamente (pI HbA = 6,8; pI HbS = >6,8) fato que resulta numa 

movimentação mais lenta da HbS quando comparado com a HbA na eletroforese 

alcalina (pH 8 a 9).  

 

Origem molecular da HbS 

 

Na posição 1 da globina beta S está a valina normal e na posição 6 a valina 

“mutante”. No estado oxigenado da HbS (oxi-HbS) a molécula está “relaxada” e as 

globinas beta S estão mais separadas. Quando há desoxigenação (desoxi-HbS), 

formam-se pontes de hidrogênio entre os aminoácidos valina da posição 1 e 6 

deixando a molécula “tensa” com forma esticada. Essa conformação estrutural nas 

demais globinas beta S faz com que as moléculas acabem se tocando umas nas 

outras formando polímeros no interior da célula.   

A união de vários tetrâmeros de HbS (nucleação) gera um número 

considerável de moléculas agregadas que alteram morfologicamente a estrutura do 

eritrócito da forma bicôncava para afoiçada. Nessa fase há uma mudança na forma 

liquido solúvel para o estado solido insolúvel, alterando a viscosidade da solução e 

formando-se cristais de hbS, os tactoides.  



As hemácias com HbS tem uma maior concentração de cálcio intracelular e 

consequentemente aumenta o CHCM da desoxi-HbS. O cálcio é 

compartimentalizado em vesículas intracelulares em equilíbrio com a concentração 

de citosol. Essa alteração do estado solúvel para insolúvel é a diferença estrutural 

mais significativa sob ponto de vista patológico na presença da HbS.  

A polimerização da HbS e o processo de falcização estão na dependência da 

tensão de oxigênio, concentração intracelular de HbS, temperatura, e associação 

com outras hemoglobinas e com talassemias.  

Oxigênio: constitui-se o elemento mais importante, pois somente a desoxi-

HbS se polimeriza. Qualquer fator que estabilize o estado desoxi-HbS reduzirá a 

afinidade pelo oxigênio, perpetuando o estado desoxigenado e a polimerização. 

Nesse processo ocorre a queda do pH e o aumento da molécula de 2,3 DPG na 

molécula de HbS. 

 

O desequilíbrio do oxigênio e as alterações funcionais na membrana do 

eritrócito 

 

A polimerização da HbS impede o uso do oxigênio pela hemoglobina 

deixando-o livre e favorecendo a formação do oxigênio molécula. O o2 como bi-

radical estável começa a incorporar elétrons livres para a sua molécula de oxigênio 

formando uma espécie de o2 ion superóxido. Esse ion superóxido é extremamente 

prejudicial e causa lesões na membrana do glóbulo vermelho destruindo os ácidos 

graxos. O o2 ativado também oxida as moléculas de HbS transformando-as em 

meta-HbS. Essas meta-HbS se agregam formando corpos de heinz que se 

precipitam em direção da membrana eritrocitária alterando a proteína banda-3 e 

fosfatidilserina deixando-a exposta.  

Concentração de HbS: na desoxi-HbS, a concentração dos tetrâmeros de 

HbS é elevada e, dessa forma, o CHCM é superior ao limite da HbS. 

Na doença falciforme há uma expressão anômala de moléculas de adesão 

favorecendo a interação entre elementos celulares (eritrócitos, leucócitos e 

plaquetas) e o endotélio vascular. A fosfatidilserina exposta se liga a essas 

moléculas presentes no endotélio vascular causando adesão e posteriormente a 

vaso-oclusão. Outros fatores que favorecem a polimerização da HbS é a elevação 

da temperatura. 



Outras hemoglobinas 

 

Entre as hemoglobinas normais, a Hb Fetal exerce maior efeito inibitório da 

polimerização da HbS assim como em ordem decrescente na presença das 

seguintes hemoglobinas: C, D, Menphis, O Arábia e J. A percentagem de HbS 

nessas interações varia entre 40 e 50% do total de hemoglobina. 

 

Alterações no fluxo sanguíneo e vaso-oclusão. 

 

A alteração celular causada pelo processo de falcização influencia 

intensamente o fluxo sanguíneo, aumentando a sua viscosidade. Os eritrócitos 

falcizados irreversivelmente tem uma adesão aumentada ao endotélio vascular. A 

deposição de grandes números de eritrócitos alterados na superfície endotelial reduz 

a luz dos capilares, provocando estase, que poderá se intensificar pela diminuição 

da temperatura ambiente. Como consequência da estase tecidual, levando mais 

moléculas de HbS ao estado desoxigenado, piorando a situação circulatória já 

desfavorável, e lesando os tecidos perfundidos por esses capilares. Os tecidos mal 

perfundidos podem sofrer infartos com necrose e formação de fibrose, 

principalmente no baço, medula óssea e placenta.  

A crise vaso-oclusiva ocasionada pela obstrução dos vasos sanguíneos 

decorrente do acumulo de eritrócitos falcizados causando lesão tecidual. O paciente 

apresenta dores abdominais, óssea e articulares acompanhadas de febre e icterícia.  

Os episódios dolorosos, algumas vezes, são desencadeados por infecções, 

extremos de temperaturas, estresse físico ou emocional.  

 

Tratamento 

 

Além do tratamento especifico de cada manifestação dessa doença, há 

aproximadamente 50 anos, pesquisas básicas e clinicas tem demonstrado que altos 

valores de HbF reduzem a gravidade de anemia falciforme, pois previnem a 

formação de polímeros de HbS. A hidroxiureia é uma medicação que vem sendo 

usada nesses pacientes com sucesso, pois age aumentando os níveis de HbF, e 

reduzindo o número de neutrófilos, monócitos e reticulócitos. O uso de hidroxiuréia é 

indicado em pacientes adolescentes ou adultos com episódios frequentes de dor, 



história de síndrome toráxica aguda, anemia sintomática ou outra complicação vaso-

oclusiva grave.  

O transplante de medula óssea alógeno pode ser indicado, utilizado como 

doador com o irmão compatível que não seja afetado pela doença.  

O uso de técnicas de biologia molecular para corrigir o gene beta S 

defeituoso, embora estudado, ainda não está disponível como forma de terapia. 

 

Conclusão 

 

 A anemia falciforme é uma doença hereditária com predominância na região 

central da África. Os principais sintomas é a anemia hemolítica por conta da retirada 

de eritrócitos falcizados da circulação e a vaso-oclusão ocasionando dores por 

estase tecidual. 

 O tratamento consiste em hidratação e analgesia para diminuição dos 

sintomas da vaso-oclusão, alimentação adequada e mudanças no estilo de vida 

desses pacientes como evitar locais com baixa tensão de oxigênio. 
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