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Resumo 

A hemoglobina S é a doença hereditária mais frequente no Brasil. O 

paciente homozigoto (Hb SS) apresenta acometimento físico, social e 

emocional. Alguns sinais em pacientes heterozigotos (Hb AS) podem 

aparecer quando em condições que propiciam a falcização, quando 

houver hipóxia, desidratação e acidose. 

 

Introdução 

          A doença falciforme é causada por uma alteração na hemoglobina, 

onde o ácido glutâmico é substituído por uma valina na posição 6 do 

segmento A da cadeia polipeptídica β. A hemoglobina S é formada por 

duas cadeias α e duas cadeias β, cujos α são normais e os β anormais. 

          A modificação que dá origem a Hb S faz com que, em baixas tensões 

de oxigênio, ela se polimerize, formando estruturas filamentosas, chamadas 

de hemácias em foice ou falciformes. 

          As hemácias em foice são mais rígidas e ficam estagnadas em órgãos 

em que a circulação é lenta, em consequência, formam-se trombos, que 

levam ao enfarte do tecido adjacente por não haver circulação.  

          No traço falciforme, o sangue é considerado normal ou pouco 

alterado. Se a hemoglobina A estiver presente em 50%, o risco de 

falcização diminui e só existe quando o paciente for submetido a ambientes 

com tensão de oxigênio muito baixa.   



 

Prognóstico no traço falciforme 

          Os pacientes com traço falciforme são assintomáticos, porem, 

quando expostos a situações que propiciam a falcização, pode ocorrer 

diversas alterações no organismo. 

          O infarto esplênico é causado quando a pessoa está exposta em altas 

altitudes. Ocorre uma dor abdominal intensa, geralmente acompanhada de 

náuseas e vômitos.  

          Situações que provocam acidez e hipóxia na medula renal promovem 

falcização das hemácias AS, podendo ocasionar hematúria, necrose tubular 

e prevalência de infecção urinária. 

Prognóstico na doença falciforme 

         Tromboses são desencadeadas por infecções, estresse, frio, 

desidratação e são devido à falcização de grande número de eritrócitos. 

Ocorrem crises dolorosas, em crianças aparece o edema doloroso nos dedos 

das mãos e dos pés. 

         Geralmente podem aparecer úlceras nas pernas, crises de hemólise, 

crises de aplasia medular, crise de insuficiência renal e insuficiência 

gonadal. 

Diagnóstico laboratorial 

          Primeiro avalia-se o hemograma, onde aparece a presença de anemia, 

depois a prova de falcização dos eritrócitos e ainda, eletroforese de 

hemoglobina. A eletroforese de hemoglobina em acetato de celulose em pH 

alcalino, permite a detecção de hemoglobinas anormais. É usada a 

eletroforese em ágar citrato e pH ácido para diferenciar hemoglobina S da 

D e ainda acusa com mais precisão a presença de hemoglobina fetal.  

          Atualmente o procedimento de eletroforese por focalização 

isoelétrica ou a cromatografia líquida de alta resolução, vem substituindo 

os métodos anteriores e são procedimentos de escolha para o diagnóstico. 

 

 

 



Conclusão 

Em síntese, é de grande importância a que se diferencie o traço falciforme 

(Hb AS) da anemia falciforme e da interação entre Hb S e talassemia (Hb 

SAF), pois ocorrem os sintomas. É muito importante que se faça a triagem 

neonatal, para se identificar os indivíduos doentes e heterozigotos, e para 

rastrear casais com risco de ter filho doente.  
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