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INTRODUÇÃO 
 
 

A anemia falciforme é a doença hereditária monogênica mais comum do Brasil.  

A causa da doença é uma mutação de ponto das bases nitrogenadas do DNA, 

onde a Adenina troca de lugar com a Timina (GAG->GTG), originando diferentes 

halótipos da doença,  denominada  hemoglobina  S (HbS),  ao  invés  da  hemoglobina  

normal  denominada  hemoglobina  A  (HbA).  Esta mutação leva à substituição de um 

ácido glutâmico por uma valina na posição 6  da cadeia beta, com consequente 

modificação físico química na molécula da hemoglobina.  

Em determinadas situações, estas moléculas podem sofrer polimerização, como 

falcização das hemácias, ocasionando encurtamento da vida média dos glóbulos 

vermelhos, acarretando em fenômenos de vaso-oclusão e episódios de dor e lesão de 

órgãos.  Em geral, os pais são portadores assintomáticos de um único gene afetado 

(heterozigotos), produzindo  HbA  e  HbS  (AS),  transmitindo  cada  um  deles  o  gene  

alterado para  a criança, que assim recebe o gene anormal em dose dupla (homozigoto 

SS). 

A denominação “anemia falciforme” é reservada para a forma da doença que 

ocorre nesses homozigotos SS. Além disso, o gene da  HbS pode  combinar-se  com  

outras  anormalidades  hereditárias  das  hemoglobinas, como  hemoglobina C (HbC),  

hemoglobina D (HbD), beta-talassemia, entre outros, gerando combinações que também   

são sintomáticas, denominadas, respectivamente: hemoglobinopatia SC, 

hemoglobinopatia SD, S/beta talassemia. No conjunto, todas essas formas sintomáticas 

do gene da  HbS,  em  homozigose  ou  em  combinação,  são  conhecidas como 

doenças falciformes.  

Os sinais e sintomas em adultos e crianças são especialmente causados por 

anemia crônica, dores nas juntas e nas extremidades de mãos e pés, dores abdominais, 

necrose asséptica da medula óssea, acidentes cerebrovasculares, infartos pulmonares, 

entre outros.  

A doença originou-se na África e foi trazida às Américas pela imigração forçada 

dos escravos, hoje é encontrada em diversas regiões do mundo.  No Brasil, a doença é 

predominante entre negros e pardos, também ocorrendo entre brancos, principalmente o 

traço falciforme. No sudeste do Brasil, a prevalência média de heterozigotos 

(portadores) é de 2%, valor que sobe a cerca de 6 - 10% entre negros.   

Estima-se o nascimento de 700-1.000 novos casos anuais de doenças falciformes no 

país.  Portanto, as doenças falciformes são um problema de  saúde pública no Brasil. 
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O QUE É ACONSELHAMENTO GENÉTICO 

 

Segundo a definição proposta em 1975 pela American Society of Human Genetics 

(ASHG), o Aconselhamento Genético “consiste no processo de comunicação que trata 

de problemas humanos relacionados com a ocorrência e o risco de recorrência de uma 

doença genética em uma família”. Um profissional treinado busca auxiliar o paciente ou 

as famílias a: 

 Compreender os fatos médicos, inclusive o diagnóstico, a causa da doença, sua 

evolução e as condutas disponíveis; 

 Assimilar como a hereditariedade contribui para determinada doença e o possível 

risco de recorrência nos demais familiares; 

 Entender as opções diante do risco de recorrência estabelecido; 

 Escolher a conduta mais apropriada de acordo com o risco de recorrência, desejo 

da família, sempre respeitando seus padrões éticos e religiosos, e finalmente agir 

de acordo com sua autonomia e decisões; 

 Estabelecer o melhor planejamento e conduta da doença do membro da família 

doente e/ou do risco de recorrência da doença. 
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ANEMIA FALCIFORME NO BRASIL 

 

 

A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil, 

sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos.  

Os programas populacionais de Doenças Falciformes só têm impactos sociais e 

éticos se incorporarem suas ações no diagnóstico precoce que otimiza a eficácia das 

ações preventivas e profiláticas na redução da morbi-mortalidade, por intermédio do 

acompanhamento realizado por equipe multiprofissional, em cuidados sociais que cada 

pessoa com a doença requer, acesso às informações e orientações genéticas aos 

familiares e acesso aos medicamentos essenciais. Os cuidados profiláticos representam 

a essência do tratamento até o quinto ano de vida, período de maior ocorrência de 

óbitos e complicações graves. 

Conforme estimativa da Organização Mundial de Saúde, nascia no Brasil cerca 

de 2.500 crianças/ano com Doença Falciforme, no entanto, os dados do Programa 

nacional de triagem neonatal mostram uma incidência superior, ou seja, de 3.500/ano 

entre os nascidos vivos. 
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ACONSELHAMENTO GENÉTICO NA ANEMIA FALCIFORME 

 

O Aconselhamento Genético na anemia falciforme consiste na explicação dos 

fatos relativos ao Traço e Doença Falciforme, sua gravidade, prognóstico e 

principalmente quanto a probabilidade da ocorrência em próximos filhos de um casal. 

Sendo de suma importância o objetivo e o diagnóstico precoce da Doença Falciforme no 

período neonatal e, mais importante, a implantação de medidas específicas de 

diagnósticos e de vacinação nestes doentes. 

As Informações destes fatos, sob o foco da herança genética, trazem para os 

familiares a compreensão da origem da Doença e/ou Traço Falciforme. 

As sessões são feitas individualmente, com o intuito de oferecer o máximo de 

informações, quebrando-se os tabus existentes, eliminando os sentimentos de culpa ou 

atribuições ao parceiro da responsabilidade pelo fato ocorrido. 

No caso de casais de risco, (ambos portadores do Traço Falciforme), cabe ao 

aconselhador ter a certeza de que o casal compreendeu o significado do risco, dando 

com isto aos mesmos a oportunidade de decisão em relação se terão mais filhos ou 

não.  

A investigação familiar não se limita somente aos  pais e aos neonatos. Também 

oferece a oportunidade de investigar outros membros da família tais como: irmãos, tios, 

primos, entre outros familiares.  
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TRIAGEM NEONATAL 

 

O Programa de Triagem Neonatal para Doença Falciforme, com cobertura 

universal nos hospitais públicos e privados, compreende além do diagnóstico e dos 

cuidados e vacinações específicas, o aconselhamento genético, treinamento das mães 

e familiares no manuseio destas crianças, interação com a escola dos pacientes, 

suporte social, psicológico e médico. Importantes ações educativas são posteriormente 

desenvolvidas com os profissionais dos Centros de Saúde regionais. 

Embora atualmente não haja tratamento específico para Doença Falciforme, é 

indispensável a identificação precoce de seus portadores, para que sejam instituídas 

medidas preventivas efetivas para a redução da sua mortalidade. 

Entre as principais medidas está a orientação aos pais, fornecendo explicações 

detalhadas sobre a doença, sobre o reconhecimento precoce das eventuais 

complicações e, sobre a necessidade de acompanhamento médico. 

A identificação no período neonatal dos portadores, possibilitará a introdução do 

uso profilático de antibióticos e adicionalmente ao esquema de imunização através de 

vacinações específicas para esse tipo de doença.  

As tabelas a seguir foram baseadas nos dados do Programa de Triagem 

Neonatal devido a magnitude da questão de saúde púbica a ser enfrentada no Brasil, 

sobre proporção de nascidos vivos diagnosticados com doença e traço falciforme. 
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Proporção de nascidos vivos com doença falciforme em alguns dos estados que 

realizam o teste de triagem neonatal (dados dos programas estaduais de triagem 

neonatal). 

 

Tabela 1 – Doença Falciforme 

 

Estados 

Proporção de nascidos 

Vivos/Ano 

Bahia 1:650 

Rio de Janeiro 1:1300 

Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais e Goiás 1:1400 

Espírito Santo 1:1800 

São Paulo 1:14000 

Mato Grosso do Sul 1:5850 

Rio Grande do Sul  1:11000 

Santa Catarina e Paraná 1:13500 

 

 

Proporção de nascidos vivos com traço falciforme em alguns dos estados que 

realizam o teste de triagem neonatal (dados dos programas estaduais de triagem 

neonatal). 

 

Tabela 2 – Traço Falciforme 

 

Estados 

Proporção de nascidos 

Vivos/Ano 

Bahia 1:17 

Rio de Janeiro 1:21 

Pernambuco, Maranhão 1:23 

Espírito Santo, Goiás 1:25 

Minas Gerais  1:30 

São Paulo 1:35 

Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina 1:65 

Mato Grosso do Sul   1:70 

 



9 
 

Estes dados refletem a necessidade de organização e qualificação da rede de 

assistência para atender a esta demanda. 
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COMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

 

Todo paciente com doença ou traço falciforme apresenta algumas complicações 

clínicas, no caso do traço falcemico muitas vezes brandas.  

Pacientes com anemia falciforme, apresentam diversas complicações clínicas 

que vão além das crises de dor constante. É importante a família saber as principais 

situações de complicações que podem aparecer no individuo falcemico.  

Algumas das complicações clinicas que podem ser apresentado por um individuo 

falcemico são:  

- Sequestro esplênico: É a segunda causa mais comum de morte em crianças 

menores de 5 anos de idade. A etiologia é desconhecida, contudo, infecções virais 

parecem preceder à maioria dos episódios. Na anemia falciforme, o sequestro esplênico 

pode ocorrer nos primeiros meses de vida, sendo menos frequente após os 6 anos. 

Pode acontecer, acima dessa faixa etária, em pacientes nos quais a esplenomegalia é  

persistente (Hb SC e S-talassemias). Os sinais clínicos principais são: o aumento súbito 

do baço e a redução intensa da Hb, podendo evoluir para choque hipovolêmico. 

A hospitalização deve ser imediata. A correção da hipovolemia pode ser feita, enquanto 

se aguarda a transfusão de hemácias. Normalmente, basta uma transfusão, pois a 

maior parte do sangue sequestrado retorna para a circulação à medida que a 

esplenomegalia regride. Uma  esplenectomia deverá ser programada após duas crises 

de sequestro esplênico ou após um primeiro episódio grave. 

- Acidente vascular cerebral (AVC): O acidente vascular cerebral (AVC) é uma 

das mais graves complicações da doença falciforme. Quando isquêmico, resulta de 

infarto em áreas irrigadas pelas artérias cerebrais do polígono de Willis. O AVC 

hemorrágico, mais comum em adultos, responde por 5% dos casos e apresenta mais 

morbi-mortalidade. 

Ocorre em consequência de ruptura de pequenos vasos, a partir de neoformações 

vasculares ou de aneurismas.  

O AVC isquêmico ocorre, principalmente, em pacientes com Hb SS, sendo raro 

naqueles com Hb SC e S-talassemias.  

O tratamento do episódio agudo deve ser realizado em regime hospitalar. Os pacientes 

com sintomas sugestivos precisam ser submetidos à avaliação neurológica imediata. 
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Esses dois casos descritos acima de condição clinica do paciente são os casos 

mais graves.  

Como não existe não existe tratamento definitivo para anemia falciforme, há 

tratamento que pode ser realizado para abrandar as crises falcemicas em casos mais 

graves que é a transfusão sanguínea, pois os pacientes com a doença apresentam 

anemia crônica, que não é, por si só, indicação de transfusão. As transfusões estão 

indicadas sob circunstâncias especiais como por exemplo quando há uma queda brusca 

no valor da hemoglobina. Alguns desses pacientes, particularmente os adultos, 

apresentam comprometimento cardíaco e necessitam de transfusões mais frequentes. 
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CONCLUSÃO 

 

O aconselhamento genético na anemia falciforme é muito importante, as famílias 

e os pacientes precisam conhecer a doença, conhecer melhor as consequências, 

receber as informações necessárias e assim poder fornecer aos portadores um 

tratamento adequado. Por isso é fundamental que haja uma triagem neonatal, para o 

diagnostico precoce já que é uma questão de relevância pública devendo receber 

atenção significativa.  

 Vale ressaltar que há casos e casos da apresentação de crises falcemicas, 

algumas mais graves outras nem tanto e o importante é sempre o bem estar do 

paciente.  

O paciente deve ser abordado de maneira global para além dessas 

complicações, ou seja, ter garantida a sua integridade física e emocional. 

Devido ao seu potencial de gravidade, a doença falciforme exige, para o adequado 

acompanhamento dos pacientes, avaliações especializadas (cardiológicas, 

oftalmológicas e outras), além de investigações laboratoriais e de imagens para a 

detecção precoce e melhor acompanhamento de complicações (litíase, miocardiopatia, 

nefropatia). 
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