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A prevalência da anemia falciforme no Brasil 

Marinalva Oliveira Silva
1 

Resumo 

Anemia falciforme é uma doença hereditária causada por uma mutação 

genética, descoberta há vários anos. No Brasil foi ocasionada pela 

miscigenação da população com imigrantes de várias regiões da África. Suas 

complicações clínicas são variadas e dependentes dos háplótipos da 

hemoglobina S. A hemoglobina é uma proteína formada por quatro cadeias de 

globinas originadas de aminoácidos em que apenas uma única troca de um 

destes aminoácidos gera desordens de grande repercussão clínica. 

Palavras-Chave: Anemia falciforme no Brasil, Anemia falciforme, Sinais e 

sintomas da anemia falciforme. 

Abstract 

Sickle cell disease is a hereditary disease caused by a genetic mutation, 

discovered several years ago. In Brazil was caused by interbreeding population 

with immigrants from various regions of Africa. Clinical complications are varied 

and dependent on the haplotypes of hemoglobin S. Hemoglobin is a protein 

made up of four globin chains of amino acids originating in which only a single 

amino acid exchange of these disorders generates great clinical significance. 

Keywords: Sickle cell anemia in Brazil, sickle cell anemia, signs and symptoms 

of sickle cell anemia. 

 

Introdução 

             A anemia falciforme é uma doença hereditária, causada por uma 

mutação genética nos genes da beta globina presente no cromossomo 11, que 

resulta na formação da hemoglobina S (Hb S), de caráter recessivo dominante. 

O Brasil tem uma população miscigenada que favorece a prevalência de casos 

de anemia falciforme (GALIZA NETO; PITOMBEIRA, 2003; KIKUCHI, 2007). 

             A anemia falciforme iniciou no Brasil por meio do tráfico de escravos de 
inúmeras tribos africanas iniciado em 1550 e oficialmente suspenso em 1850, 
para serviços escravos na indústria da cana-de-açúcar do nordeste e 
posteriormente extração de pedras preciosas em Minas Gerais. Com a abolição 
da escravatura expandiu-se, caracterizando a etnia do nosso país (RUIZ, 
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2007). Porém as diferenças regionais quanto à procedência dos escravos 
africanos foram modificadas pelo tráfico interno de escravos e, posteriormente 
pelos movimentos migratórios (HOLSBACH et al, 2010). 
 
              A distribuição geográfica do gene da hemoglobina S na África é 
expressamente igual à do Plasmodium falciparum. Indivíduos heterozigotos 
(AS) quando infectados pelo Plasmodium falciparum, aparentemente as 
hemácias parasitadas são destruídas devido às peculiaridades da hemoglobina 
S, embora o seu mecanismo exato não tenha sido completamente elucidado. 
Desse modo, a vantagem seletiva dos heterozigotos teve como consequência o 
aumento da frequência do gene da Hb S em áreas do mundo em que a malária 
foi endêmica (ZAGO et al, 2001). 
 

Na literatura médica o primeiro caso foi descrito em um jovem negro de 

Granada, na Índia Ocidental no ano de 1910 (PERIN et al, 2000; GALIZA 

NETO; PITOMBEIRA, 2003). A primeira publicação brasileira ocorreu entre 

1933 e 1934 no artigo do médico Álvaro Serra de Castro (ZAGO et al, 2001; 

CAVALCANTI; MAIO, 2011). A fisiopatologia da anemia falciforme ocorre na 

gênese das cadeias do tetrâmero de polipeptídios das globinas que formam a 

hemoglobina; controladas nos genes presentes nos cromossomos 11 e 16. A 

troca da base nitrogenada Timina por Adenina na posição seis da cadeia β da 

hemoglobina, substitui o aminoácido ácido glutâmico por valina originando a 

hemoglobina S (NAOUM, 2000; GALIZA NETO; PITOMBEIRA, 2003).  

As moléculas de hemoglobina S desoxigenada forma polímeros dentro 

dos eritrócitos originando a forma de foice destas células, que irá dificultar a 

sua passagem nos vasos sanguíneos, causando a vaso-oclusão. A falcização 

dos eritrócitos provoca reações inflamatórias, estimula a coagulação 

sanguínea, enrijecimento das hemácias encurtando a sua sobrevida (ZAGO; 

PINTO, 2007). 

As características genéticas influenciam na gravidade das anemias 

falciformes. Em 1992 iniciaram-se os estudos sobre a distribuição dos 

haplótipos ligados a hemoglobina S no Brasil, predominando em geral o 

haplótipo Banto, Benin e raros haplótipos Senegal, que reflete a colonização de 

escravos Africanos de diferentes regiões, trazidos ao Brasil na época do tráfico 

de escravos (ZAGO; PINTO, 2007).  

Em 2001, por meio da portaria nº 822/01 do Ministério da Saúde, foi 

criado o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), com a inclusão da 

triagem para as hemoglobinopatias, em sua fase II (MENDONÇA et al, 2009). A 

eletroforese de hemoglobina como parte dos exames na triagem neonatal 

beneficia o tratamento precoce da anemia falciforme e das hemoglobinopatias 

em geral (CANÇADO; JESUS, 2007; KIKUCHI, 2007). 

Segundo Zago et al (2001); Naoum; Naoum (2008), as doenças 

falciformes são representadas pela anemia falciforme, que representa o 
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homozigoto para a hemoglobina S (SS), e as interações hemoglobina S-beta 

talassemia (S/β tal), hemoglobinopatia SC (SC), hemoglobinopatia SD (SD) e 

hemoglobina S - persistência hereditária de hemoglobina fetal (S/PHHF).  

Entre as doenças falciforme de maior significado clínico se destaca a 

anemia falciforme, na qual a criança recebe um gene S de cada um dos pais. 

Quando apenas um gene para a hemoglobina S combina com outro gene para 

a hemoglobina A, o padrão genético apresentado AS é a heterozigose e não 

causa a manifestação da doença, sendo identificado como portador do traço 

falciforme (JESUS, 2010; CAVALCANTE; MAIO, 2011).    

A metodologia mais utilizada para avaliar os diferentes tipos de 

hemoglobina são a eletroforese de hemoglobinas em pH alcalino e a 

cromatografia líquida de alta pressão (HPLC). Essas análises permitem o 

fracionamento dos principais genótipos de hemoglobinas variantes e 

talassemias (NAOUM, 2010).  

O presente artigo de revisão de literatura tem o propósito de divulgar 

informações sobre a anemia falciforme, que devido a sua prevalência é 

considerada uma doença de saúde pública e sua incidência nos Estados 

brasileiros torna importante a sua divulgação. Os artigos foram coletados na 

base de dados da Scielo, Pubmed e Lilacs publicados a partir do ano de 2000 

até agosto de 2012. Foram utilizados alguns livros-texto de publicação no 

período supracitado.  

2. Gênese da hemoglobina normal e da hemoglobina s e 

fisiopatologia da hemoglobina ss            

A hemoglobina é uma proteína contida no interior do eritrócito, 

responsável pela oxigenação de todo o organismo. Tem estrutura esferoide, 

globular, composta por quatro subunidades, na qual constam dois pares de 

cadeias globínicas polipeptídicas do tipo alfa e dois pares tipos não alfa (beta, 

delta, gama e epsílon). A sua estrutura é quimicamente unida pela 

ferroprotoporfirina IX (heme), núcleo prostético de ferro, que recebe, liga e/ou 

libera o oxigênio nos tecidos. As cadeias polipeptídicas da globina são 

compostas por sequências de aminoácidos, as cadeias alfa 141 aminoácidos e 

as cadeias não alfa 146 aminoácidos (GALIZA NETO; PITOMBEIRA, 2003; 

HOLSBACH et al, 2010). 

As combinações entre as diversas cadeias de proteínas dão origem às 

diferentes hemoglobinas presentes nos eritrócitos desde o período embrionário 

até a fase adulta, produzidas em distintas fases do desenvolvimento humano. 

Para que o tetrâmero funcional seja formado é necessário um perfeito equilíbrio 

na produção destas cadeias. Em grande parte da vida intra-uterina prevalece a 

produção da hemoglobina fetal, devido ao incremento da  produção das 

cadeias alfa e gama e a sua combinação (α2y2) e decai logo após os primeiros 
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seis meses de vida. Antes do sexto mês de vida o gene beta é expresso com 

pouca intensidade, mas a partir deste período ocorre uma mudança em que a 

síntese de cadeia alfa é amplamente substituída pela síntese de cadeia β, 

originando a produção da hemoglobina A (α2β2), presente em toda a fase 

adulta (GALIZA NETO; PITOMBEIRA, 2003). 

Figura 1: Representação dos diferentes tipos de hemoglobina de acordo com seu principal período de 

produção e composição de cadeia globínica. 

 
 

Fonte: Galiza Neto; Pitombeira (2003). 

 

As características clínicas começam a manifestar no sexto mês de vida, 

quando há a estabilização da produção das globinas em que ocorre a cessação 

da síntese da globina gama que atua na fase fetal e plena produção de 

globinas beta normais (NAOUM, 2000).  

Na formação da Hb S, ocorre a mutação de apenas uma base 

nitrogenada no gene beta da globina que causa a troca do sexto aminoácido, o 

acido glutâmico, pela valina, originando uma hemoglobina variante, na qual 

suas combinações entre Hb S e outras hemoglobinas determinam diferentes 

genótipos como exemplo SS, AS, SF, SD e outros (NAOUM, 2000; NAOUM, 

2010; CAVALCANTE; MAIO, 2011). Tais genótipos podem ser facilmente 

caracterizados pela eletroforese de hemoglobinas em pH alcalino e ácido e por 

dosagem de Hb Fetal (NAOUM, 2000). 

            A hemoglobina S, quando desoxigenada, sofre interações hidrofóbicas 
interferindo na solubilidade favorecendo a formação de polímeros de moléculas 
de hemoglobina, resultando em dano celular irreversível, traduzido clinicamente 
pelo aparecimento dos sinais e sintomas da doença (LOBO et al, 2007). 
 

A cinética de falcização depende do grau de desoxigenação, 

concentração intracelular de hemoglobina S e da presença ou ausência de 

hemoglobina fetal. Tais alterações físico-químicas ocasionam a deformação e o 

enrijecimento da membrana celular, ocasionando o processo patológico de 
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vaso-oclusão por colocar em predisposição os eritrócitos falcêmicos a adesão 

ao endotélio vascular. Os eritrócitos irreversivelmente falcizados são removidos 

e destruídos no meio intravascular e no meio extravascular, encurtando a sua 

sobrevida, contribuindo desta forma para o agravamento da anemia (SILVA; 

SHIMAUTI, 2006). 

            Estudos definiram os três principais haplótipos para a anemia 
falciforme: República Centro-Africana Banto(CAR), Benin e Senegal, de origem 
em regiões distintas do continente africano e outro haplótipo de origem 
independente, foi descrito em populações provenientes da península arábica e 
da Índia (GALIZA NETO; PITOMBEIRA, 2003). 
 

Os haplótipos são caracterizados por sequências de bases nitrogenadas 
que compõe o DNA do grupamento de genes que sintetizam as proteínas 
(NAOUM, 2000). Os diferentes haplótipos da Hb S são determinados pela 
composição das bases nitrogenadas que compõe o agrupamento de genes 
beta, delta, gama-alanina, gama-glicina e épsilon, no cromossomo 11. As 
análises dos haplótipos contribuem para uma melhor compreensão da variação 
da gravidade da doença (CABRAL, 2010).  
 

As manifestações clínicas dependem do haplótipo presente no doente 
falcêmico, do ambiente, idade e do sexo (COSTA et al, 2006). Apesar de 
apresentar a mesma mutação genética, a clínica é variável, o que está 
relacionado com a concentração da hemoglobina fetal, coexistência de 
talassemias e os diferentes haplótipos para a hemoglobina S (PERIN et al, 
2000). 
 

A concentração intraeritrocitária da Hb fetal, inibe a polimerização da Hb 

S e o desencadeamento da falcização dos eritrócitos, por não interagir com a 

Hb S quando está insolúvel (NAOUM, 2000; ZAGO et al, 2001; FIGUEIREDO, 

2007; GUALANDRO, 2009).Testes “in vitro” em soluções desoxigenadas 

contendo Hb A + Hb S mostram que somente a Hb S insolubiliza e precipita e 

ao se redissolver o precipitado se detecta ambas hemoglobinas A e S 

(NAOUM, 2000). 
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Figura 2: Processo interativo de oxidação, polimerização e degradação da hemoglobina S, que ocorrem 

respectivamente na oxi-Hb S, deoxi-Hb S, e meta-Hb S. 

 

Fonte: Naoum (2000). 

       É caracterizada por anemia hemolítica crônica, susceptibilidade 

aumentada às infecções e episódios vaso-oclusivos repetidos, associados às 

lesões orgânicas crônicas e crises dolorosas agudas (SILVA; SHIMAUTI, 2006; 

GUMIERO et al, 2007). 

         As manifestações clínicas em geral apresenta anemia crônica, dor álgica, 

necrose asséptica da cabeça do fêmur, ulcera de pernas, priaprismo (ereção 

dolorosa e involuntária do pênis), alterações no crescimento e no 

desenvolvimento, crise aplasica, sequestro esplênico, lesões oftálmicas, 

cardíacas, pulmonar e coletitíase (FRY, 2005; COSTA et al, 2006; MENDONÇA 

et al, 2009). 

         A metodologia mais utilizada para avaliar os diferentes tipos de 

hemoglobina são a eletroforese de hemoglobinas em pH alcalino e a 

cromatografia líquida de alta pressão (HPLC). Essas análises permitem o 

fracionamento dos principais genótipos de hemoglobinas variantes e 

talassemias (NAOUM, 2010).  
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        Considerando as limitações técnicas e econômicas que restringem a 
implantação de análises de biologia molecular na grande maioria dos 
laboratórios clínicos e hematológicos, é importante que a avaliação da 
concentração de Hb fetal e a pesquisa de talassemia alfa em pacientes com 
anemia falciforme sejam realizadas para que se possa estabelecer com 
segurança os seus genótipos (NAOUM, 2000). 
 
            A morfologia eritrócitária apresenta células falciformes, anisocitose, 
poiquilocitose, eritroblastos, células em alvo; esferócitos, corpos de Howell-
Jolly, codócitos, hipocromia e policromasia (NAOUM; NAOUM, 2008). 
 

 

 

 
 FIGURA 3: Esfregaço de sangue periférico de anemia falciforme 

 

                   
 

Fonte: www.ciênciasnews.com.br 

 

3. Histórico da anemia falciforme no Brasil, tratamento e 

prevenção 

 

             A anemia falciforme iniciou no Brasil por meio do tráfico de escravos de 
inúmeras tribos africanas iniciado em 1550 e oficialmente suspenso em 1850, 
para serviços escravos na indústria da cana-de-açúcar do nordeste e 
posteriormente extração de pedras preciosas em Minas Gerais. Com a abolição 
da escravatura expandiu-se, caracterizando a etnia do nosso país (RUIZ, 
2007). Porém as diferenças regionais quanto à procedência dos escravos 
africanos foram modificadas pelo tráfico interno de escravos e, posteriormente 
pelos movimentos migratórios (HOLSBACH et al, 2010). 
 
          No Brasil está distribuída nos haplótipos Senegal com níveis elevados de 
Hemoglobina Fetal (> 15%) e menor gravidade da doença; o haplótipo Benin 
com níveis mediano de HbF (5%  a 15%) de gravidade intermediária da doença 
e o haplótipo  Bantu, ou República Centro Africana com níveis diminuídos de 
HbF (<5% ) de maior gravidade da doença e o  Árabe-Indiano com níveis 
elevados de HbF e quadro clínico heterogêneo (SILVA et al, 2009). 
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           A distribuição dos haplótipos nos Estados brasileiros ocorreu da 
seguinte forma: Belém (PA): 66% Banto (CAR), 30% Benin e 3,3% Senegal; 
Salvador (BA): 55% Banto (CAR), 45% Benin. Em Campinas (SP): 64,7% 
Banto (CAR), 35,2% Benin; Ribeirão Preto (SP): 73% Banto (CAR), 25,5% 
Benin e 1,5% Senegal. A frequência da distribuição dos haplótipos em Porto 
Alegre (Rio Grande do Sul) é de 79% Banto (CAR), 18,4% Benin e 2% Senegal 
(GALIZA NETO et al, 2005). 
            

Tabela 1. Distribuição porcentual da Hb AS em 101 mil amostras de sangue provenientes de quinze 
estados brasileiros e Distrito 

 

Estados  Brancos  Negros  Total  

Alagoas  1,67  6,93  4,83  

Bahia  3,68  6,21  5,48  

Ceará  1,38  4,78  2,80  

Distrito Federal  1,83  3,70  2,92  

Goiás (*)  1,91  5,26  3,61  

Maranhão  2,48  3,51  3,06  

Mato Grosso (*)  1,89  3,85  3,05  

Minas Gerais  2,44  6,14  3,72  

Pará  2,80  5,02  4,40  

Paraíba  1,19  3,29  2,19  

Paraná  1,18  4,19  1,82  

Pernambuco  0,88  1,80  1,33  

Piauí  3,63  5,10  4,77  

Rio de Janeiro  2,08  5,27  3,12  

Rio Grande do 
Norte  

1,04  5,11  3,43  

São Paulo  0,96  4,92  1,54  

Total (média)  1,18  4,87  2,10  

(*) Na época das análises não havia a subdivisão dos estados de Goiás e Mato Grosso em Tocantins e 
Mato Grosso do Sul, respectivamente. 

Fonte: www.ciencianews.com.br 

Tabela 2: Distribuição porcentual da Hb AS em 101 mil amostras de sangue provenientes das regiões 
norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e Sul. 

        Região  Caucasoide  Negroide  Total  

Norte  2,80  5,14  4,49  
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Nordeste  2,18  5,13  4,05  

Centro-Oeste  1,85  4,03  3,11  

Sudeste  1,12  5,54  1,87  

Sul  1,18  4,53  1,87  

Fonte: www.ciencianews.com.br 

 

3.1 Prevenção 

Os primeiros programas de mapeamento genético para a anemia 
falciforme foram criados na década de 1970, nos Estados Unidos. Os primeiros 
programas brasileiros de triagem neonatal para doenças falciformes surgiram 
na década de 1990 (DINIZ et al, 2009). 
 
          No Brasil a doença falciforme faz parte do grupo de doenças e agravos 

relevantes que afetam a população afro-descendente e por esta razão foi 

incluída nas ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

População Negra do Ministério da Saúde, regulada no Sistema Único de Saúde 

(SUS) por meio da Portaria nº 2.048 de 3 de Setembro de 2009, que define as 

diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença 

falciforme (JESUS, 2010). 

O diagnóstico precoce é realizado na primeira semana de vida pelos 
Serviços de Referência em Triagem Neonatal, ou seja, o teste do pezinho, 
definido no regulamento do SUS por meio da Portaria do Programa Nacional de 
Triagem Neonatal GM/MS nº 2.048 de 3 de Setembro  de 2009 (JESUS, 2010). 
                   

Os pontos fundamentais de um programa preventivo de 
hemoglobinopatias deve compreender a divulgação da informação à 
população, o reconhecimento de heterozigotos, diagnóstico neonatal, e 
aconselhamento genético. As atividades deste compreendem ações como 
esclarecimentos ao portador da alteração de maneira clara devendo ser 
realizado por especialistas ou geneticistas com material informativo específico 
(ORLANDO et al, 2000). 
 

O aconselhamento genético é oferecido em hospitais universitários, 
alguns hospitais públicos nos grandes centros e nos centros de referencia para 
a doação de sangue (GUIMARÃES; COELHO, 2010).O tratamento e o 
diagnóstico precoce comprova o aumento da sobrevida e melhora da qualidade 
de vida, porém as pessoas com doença falciforme devem ser acompanhadas 
em centros de referência especializados que ofereça atendimento global, 
multidisciplinar e multiprofissional (CANÇADO; JESUS, 2007). 
 

No entanto, a criação de um programa para diagnosticar e tratar a 
anemia falciforme de forma bem-sucedida em meio de uma economia 
emergente exige esforços de seus organizadores e constante apoio 
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governamental. Em vistas aos obstáculos naturais para se estabelecer essa 
infraestrutura médica, como também o baixo nível socioeconômico da maioria 
dos pacientes, os óbitos podem ser prevenidos e os desfechos melhorados a 
partir dessa iniciativa. A experiência brasileira pode ser um exemplo para 
outros países em situação socioeconômica semelhante. A meta de excelência 
em cuidados médicos para pacientes com anemia falciforme pode ser 
alcançada com sucesso (HANKINS, 2010). 
 

O elevado grau de miscigenação sem controle pré-nupcial e pré-natal de 
rotina para detectar hemoglobinopatias induz o aparecimento de novos casos, 
assim como novos portadores do traço falciforme (BANDEIRA et al, 2007). 
 

         

3.2 Tratamento 

               Não existe tratamento específico, porem as medidas profiláticas 

diminui a gravidade do quadro clínico, como a mortalidade (SILVA et al, 2006). 

O único tratamento curativo é o transplante de medula óssea que oferece 

riscos de mortalidade para a maioria dos pacientes, selecionando casos 

específicos (PIERONI et al, 2007). 

            De acordo com Pieroni et al (2007), a experiência brasileira em 

transplante de células-tronco hematopoiéticas para anemia falciforme se 

resume a sete pacientes, com media de idade de 12 anos, variando de 7 a 38 

anos. As indicações mais aceitas obedecem a critérios da Escola Européia de 

Hematologia (ESH).  

            A morbidade na anemia falciforme exige cuidados médicos, condições 
adequadas de moradia, de alimentação, além dos cuidados gerais de saúde. A 
letalidade pode atingir até 25% das crianças nos primeiros cincos anos de vida 
(DINIZ et al, 2009).Devido a prevalência dos heterozigotos, é importante que as 
indústrias por meio da equipe de saúde ocupacional faça o teste de falcização 
em trabalhadores que estejam expostos a hipóxia e outras condições 
favoráveis à falcização dos eritrócitos (BATISTA; ANDRADE, 2005). 
 
            A profilaxia compreende quatro passos fundamentais: Diagóstico 
neonatal seguido de orientação e programa de educação familiar através de 
regular acompanhamento ambulatorial; Profilaxia medicamentosa com 
penicilina; Vacinação contra pneumococos e Haemophilus influenzae tipo b 
(Hib) nas idades apropriadas; Identificação precoce e manejo apropriado dos 
episódios febris, considerando-os como potenciais eventos sépticos (DI 
NUZZO; FONSECA, 2004). 
 
           Historicamente o tratamento é percebido como competência dos centros 
hematológicos. Os níveis intermediários da atenção à saúde desconhecem ou 
até mesmo ignoram a enfermidade dentro da linha de cuidados, de forma que, 
quando esses pacientes abordam as unidades de saúde de atenção básica, 
urgência ou necessita de atenção em unidade de internação, os profissionais 
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estão inseguros e inadequadamente despreparados para prestarem atenção 
qualificada aos doentes e aos seus familiares (KIKUCHI, 2007). 
           
          Entretanto, é preciso compreender o meio em que vive o portador de 
anemia falciforme, suas condições de escolaridade, trabalho e seguridade 
social, para que se tenha uma visão mais concreta da doença e, 
consequentemente, as soluções eventualmente propostas mais eficazes 
(FIGUEIREDO, 2010). 
 
 

Conclusão 
 
              A herança da anemia falciforme no Brasil tem um significado histórico 
relevante no que diz respeito da constituição da etnia da população. Embora 
que acarreta vários mecanismos patológicos trazendo grandes transtornos aos 
portadores.  
             O aconselhamento genético e a triagem neonatal são de grande 
importância, pois irá refletir no curso natural da doença, na qualidade de vida e 
no controle da morbimortalidade. 
 
             A prevenção é realizada através da triagem neonatal e do 
aconselhamento genético. Devido a grande prevalência desta 
hemoglobinopatia torna-se necessário investimento na qualificação dos 
profissionais de saúde em assistência básica e de urgência. 
 
             A conscientização dos portadores é de fundamental importância e o 
apoio psicológico é necessário, uma vez que a variada sintomatologia afeta o 
comportamento do individuo. 
 
             O tratamento é paliativo e a cura tem expectativas no transplante de 
medula óssea e possivelmente na terapia gênica. 
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