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1. INTRODUÇÃO  

  

A anemia falciforme ou drepanocitose é a doença hematológica 

hereditária mais comum no mundo (LOUREIRO, 2005). Resultado de uma 

mutação no ácido glutâmico por valina na posição 6 da cadeia betaglobínica, 

essa patologia tem origem ha milênios e seu reconhecimento como doença 

individualizada com características e propriedades próprias da patologia só 

ocorreu no início do século XX (KONOTEYAHULU, 1991). No entanto ha 

descrições da doença em relatos históricos da África, devido ao hábito das 

tribos do continente de tatuar os portadores e os pacientes para identificar a 

doença (RUIZ, 2007).  

A percepção da anemia falciforme como uma doença de negros é 

antiga, a distribuição populacional da anemia falciforme e especialmente a sua 

maior prevalência em indivíduos negros não tem nada a ver com a etnia, mas 

sim com geografia. A freqüência do gene alterado da anemia falciforme na 

África, não é visto nas populações de regiões geográficas da África nas quais a 

malária não e endêmica. A anemia falciforme não e uma "doença de negros" 

nem uma “doença africana”, mas sim uma doença eminentemente geográfica, 

produto de uma estratégia evolucionaria humana para lidar com a malaria 

causada pelo Plasmodium falciparum (PENA, 2008).  

Mazon, em 1922 foi o primeiro a usar o termo anemia falciforme. Em 

1928, foi feita a distinção entre anemia e traço falciforme (MARGOLIES, 1951). 

O traço falciforme confere proteção parcial, as áreas de alta prevalência de 

malária no Velho Mundo, especialmente em crianças, Allison observou que, em 

crianças pequenas com malária, a densidade do parasita Plasmodium 

falciparum no sangue era quatro vezes menor em heterozigotos AS do que em 

20 homozigotos normais AA. Neste estudo calculou-se que às crianças AS 

tinham uma chance 76% maior de sobreviverem ao primeiro ataque de malária 

do que crianças AA, contra as formas graves (ALLISON, 1954; PENA, 2008).  

Inicialmente, acreditou-se que existissem portadores latentes e ativos de 

falcização devido aos fatores ambientais ou adquiridos agindo como 

determinantes na manifestação da doença. Por vários anos discutiu-se o 

mecanismo de transmissão, quando em 1949, Neel, propôs a natureza 

autossômica recessiva da doença (SERJEANT, 2001).Neel (1949) estudou 21 



casais, pais de crianças com anemia falciforme, e observou que todos eles 

tinham o “traço falcêmico”, ou seja, eram sadios, mas suas células vermelhas 

assumiam o formato de foice quando expostas a pouco oxigênio no laboratório. 

Com base nisso, Neel concluiu que os pacientes com anemia falciforme eram 

homozigotos para um gene anormal, enquanto seus pais com o traço falcêmico 

eram heterozigotos, a doença era herdada de forma recessiva. Era possível 

prognosticar a ocorrência da doença em uma família a partir da presença do 

traço falcêmico em ambos os membros de um casal (ITANO e NEEL, 1950).  

Em 1949, pela técnica de eletroforese em fronteiras movediças (moving 

boundary electrophoresis) foi demonstrado que indivíduos com anemia 

falciforme tinham uma forma quimicamente modificada de hemoglobina e que 

indivíduos com traço falciforme tinham tanto a forma normal quanto a anormal 

(PAULING et al, 1949).  

A diferença na seqüência de aminoácido da cadeia polipeptídica da 

hemoglobina dos portadores de anemia falciforme é devido a uma mutação na 

cadeia β foi demonstrado em 1956 (INGRAM, 1957). O seqüenciamento dos 

nucleotídeos da cadeia de genes da β-globina revelou que o códon GAG na 

posição 6 foi substituído por GUG (MAROTTA et al, 1977). Com os fluxos 

migratórios e o tráfico de escravos o gene se disseminou para o mundo. Nos 

Estados Unidos 7% da população afro-descendente são heterozigotas para 

HbS com 50 mil portadores de anemia falciforme. Em 2004, houve 113 mil 

internações por anemia falciforme (PLATT, 2008).  

Contudo, existem poucos estudos epidemiológicos no Brasil que 

determine a freqüência nos grandes centros urbanos. Ha entre 25 a 30 mil 

casos de anemias falciformes e mais de 7 milhões de heterozigotos, 

aproximadamente 4% da população (CANCADO E JESUS, 2007).  

A anemia falciforme, expressão clínica da homozigose do gene da 

hemoglobina S, é uma anomalia genética importante no Brasil, sobretudo nas 

regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos. De fato, 

como comenta Ramalho, ela é a doença hereditária de maior prevalência no 

país, afetando cerca de 0,1% a 0,3% da população negróide, sendo observada, 

também, em decorrência da alta taxa de miscigenação, em parcela cada vez 

mais significativa da população caucasóide brasileira. A falcização das 

hemácias por ela determinada, além de causar anemia hemolítica crônica, 



ainda é responsável pela obstrução de vasos sangüíneos, com crises de dor, 

infartamento e necrose em diversos órgãos, como ossos e articulações, baço, 

pulmões, rins e outros. Trata-se, portanto, de uma doença crônica, incurável, 

embora tratável, e que geralmente traz alto grau de sofrimento aos seus 

portadores, que merecem atenção especial do ponto de vista médico, genético 

e psicossocial.  

Embora a anemia falciforme tenha sido bastante estudada no Brasil em 

termos de freqüência populacional e de manifestações clínicas, os seus 

aspectos de saúde pública têm sido pouco enfatizados.  

A atenção às pessoas com doença falciforme esteve, por muito tempo, 

restrita aos hemocentros e aos hospitais de referência. Na rede assistencial do 

SUS, havia uma falha na atenção a essa doença, realizada quase 

exclusivamente por especialistas e pesquisadores. Ultimamente por meio da 

Coordenação da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, do Ministério 

da Saúde, passou-se a trabalhar para a implantação da Política Nacional de 

Atenção Integral às pessoas com Doença Falciforme.  

O Brasil possui poucas ações no campo da genética em saúde pública. 

Grande parte dos centros de testagem e aconselhamento genético estão 

localizados nos hospitais universitários, em alguns hospitais públicos dos 

grandes centros urbanos e nos hemocentros de referência. Geralmente as 

sessões de aconselhamento genético ocorrem no período neonatal para fins de 

diagnóstico ou de planejamento reprodutivo, ou em grandes centros de doação 

de sangue após a realização dos exames compulsórios pré doação ca do 

aconselhamento genético é uma novidade no Brasil, e poucos hospitais 

públicos ou universitários oferecem o serviço. O aconselhamento genético na 

anemia falciforme tem objetivo assistencial e educativo, ou seja, o de permitir a 

indivíduos ou famílias a tomada de decisões consistentes e psicologicamente 

equilibradas a respeito da procriação. O oferecimento do aconselhamento 

genético é um componente importante e parte integrante da conduta médica, 

sendo a sua omissão considerada uma falta grave (Ramalho, Magna, 2007).  

 

 

 

 



2. OBJETIVOS  

  

2.1 GERAL  

  

Enfatizar a importância do Aconselhamento genético no processo de 

acompanhamento, informação e conscientização dos indivíduos portadores do 

traço falciforme, tendo como objetivo auxiliar e permitir a esses indivíduos 

decidirem de forma consistente e equilibrada sobre a sua reprodução.  

 

2.2 ESPECÍFICOS  

- Destacar a prática do aconselhamento genético para indivíduos 

portadores do traço falciforme, como instrumento para prevenir o aumento dos 

casos da doença.  

- Enfatizar o caráter assistencial e educativo da prática do 

Aconselhamento genético com o objetivo de auxiliar os casais portadores do 

traço falciforme, na tomada de decisões com relação à reprodução.  

-   Discutir o impacto social e político da prática do Aconselhamento 

genético sobre os aspectos epidemiológicos e preventivos da Anemia 

falciforme.  

-     Relacionar os avanços das ações no campo da genética em saúde 

pública, bem como as políticas públicas de saúde existentes no Brasil, com 

relação à prática do Aconselhamento genético na Anemia falciforme.  

 

 

 

 

 

 

 



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

  

3.1 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA ANEMIA FALCIFORME  

  

Descrita em 1920 pelo médico James Herrick, a anemia falciforme 

tornou-se um caso paradigmático para a bioética. Na década de 1970, os 

portadores da anemia falciforme, doença hereditária prevalente principalmente 

na população afrodescendente e que atinge as hemoglobinas, foram alvo de 

políticas públicas do governo dos Estados Unidos que tinha como um de seus 

principais objetivos combate à doença (Tapper, 1999). As estratégias utilizadas 

pelos programas assistenciais culminaram na estigmatização das pessoas 

portadoras que, em virtude das características genéticas que possuíam, foram 

impedidas de ingressar em empregos, adquirir seguros de saúde ou mesmo 

decidir livremente sua reprodução (Paul, 1994; Wilkie, 1994). A experiência dos 

Estados Unidos e, em menor proporção, a inglesa tem sido considerada um 

marco dos estudos bioéticos sobre o impacto social e político da informação  

genética e epidemiológica da doença falciforme em virtude da prevalência e da 

morbimortalidade que apresenta e, por isso, tem sido comumente apontada 

como uma questão de saúde pública (Paiva e Silva et al., 1993; Paiva e Silva & 

Ramalho, 1993).  

Ao discutir os aspectos de saúde pública da anemia falciforme que 

podem ser extraídos da realidade vivida pelos seus portadores, o primeiro 

problema a ser ressaltado, e talvez o mais importante, é o do diagnóstico tardio 

de uma doença congênita. De fato, comparando-se os dados de estudos sobre 

a idade dos doentes com o tempo de estabelecimento do seu diagnóstico, é 

fácil deduzir que a grande maioria deles são reconhecidos, na adolescência ou 

no início da idade adulta.  

O governo brasileiro tem investido na elaboração de políticas e 

programas destinados a fornecer atendimento adequado às pessoas com 

anemia falciforme e difundir informações sobre a doença. Nesse sentido, uma 

das principais conquistas da sociedade brasileira no campo da anemia 



falciforme foi a elaboração, em 1996, do Programa Anemia Falciforme (PAF) 

(Brasil, 1996).  

 Desde 1976 recomenda-se a inclusão da testagem de hemoglobinas no 

protocolo de exames para a doação de sangue no Brasil. Esta década foi um 

período em que a informação sobre o traço falcêmico foi difundida no mundo e 

no Brasil em 1996 o governo brasileiro instituiu um grupo de trabalho 

responsável pela elaboração do Programa de Anemia Falciforme (PAF), que 

tinha como objetivo principal o atendimento e ações educativas promovendo 

melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de anemia falciforme 

(Ramalho, 1776). No Brasil, o traço falciforme é uma característica genética 

prevalente em virtude, principalmente, da quantidade de negros na população e 

do processo de miscigenação (Zago, 2002) . Os estudos entre doadores de 

sangue mostram que a prevalência do traço falciforme é maior em Estados da 

Região Nordeste, como é caso da Bahia, onde há maior presença de negros, e 

o traço falciforme é encontrado em 5,5% da população doadora de sangue, ao 

contrário, por exemplo, de cidades nas regiões Sul e Sudeste do país, onde a 

quantidade de negros é menor e, conseqüentemente, diminui a prevalência do 

traço falciforme (Naoum, 1985). O traço falciforme, no entanto, é encontrado 

em todas as regiões brasileiras, e, por isso, a anemia falciforme é considerada 

uma das doenças genéticas mais importantes no cenário epidemiológico 

brasileiro (Paiva, 1993). 

Em decorrência da presença epidemiológica da anemia falciforme, 

várias estratégias vêm sendo propostas pelo governo brasileiro como meio de 

enfrentar a doença nos últimos anos. Independentemente da qualidade das 

estratégias adotadas no Brasil, é possível observar que grande parte das 

políticas de saúde direciona suas ações educativas às pessoas portadoras do 

traço falciforme mais do que aos doentes da anemia falciforme ( Diniz D, 1990). 

 Essa escolha tem um caráter preventivo e que contorna a legislação 

brasileira sobre o aborto, ao mesmo tempo em que reconhece as limitações 

das terapias gênicas, pois ainda não é possível curar a anemia falciforme. 

Homens e mulheres portadores do traço falciforme, muito embora saudáveis, 

são considerados potenciais geradores de crianças com a anemia falciforme, 

por isso, o esforço sanitário em identificá-los e orientá-los quanto ao risco 



genético, antes mesmo que iniciem seus projetos reprodutivos. E é no contexto 

desse esforço sanitário para prevenir a anemia falciforme que práticas de 

aconselhamento genético nos centros de doação de sangue crescem no Brasil 

(Zago, 2001).  

Toda pessoa doadora de sangue submete-se a uma bateria de exames 

que avalia a qualidade do seu sangue. Uma vez identificada qualquer alteração 

infecciosa, o procedimento padrão é o seu encaminhamento para um centro de 

saúde especializado. Para o traço falciforme, no entanto, há uma rotina de 

aconselhamento estruturada no próprio centro de doação de sangue. 

Atualmente, o teste genético para a identificação do traço falciforme apresenta 

uma outra justificativa e, para muitos teóricos da saúde pública, uma razão tão 

importante quanto a avaliação da qualidade do sangue: abrir espaço para a 

educação de pessoas portadoras do traço falciforme sobre o risco reprodutivo 

de gerarem crianças com anemia falciforme. Esse processo, no qual as 

pessoas são testadas e informadas sobre as características genéticas que 

possuem, tem sido chamado de aconselhamento genético (Paiva & Silva, 

1997).  

O aconselhamento genético vem sendo considerado um ato médico no 

Brasil, e o número de geneticistas treinados para a prática do aconselhamento 

genético é ainda muito pequeno. Fora dos hospitais universitários ou dos 

hemocentros de referência não se encontra profissionais treinados para essa 

prática, fazendo com que a informação genética seja repassada por outros 

profissionais de saúde também sem treino específico para o aconselhamento 

genético (Ramalho, 2003).  

Dados da literatura internacional mostram que o diagnóstico precoce, 

sobretudo ao nascimento, e o tratamento adequado melhoram drasticamente a 

taxa de sobrevivência e a qualidade de vida dos doentes com anemia 

falciforme. O simples esquema de vacinação, sobretudo contra o pneumococo 

e o Haemophilus influenzae, acompanhado de penicilinoterapia profilática, 

diminui o número de mortes no período crítico situado entre os 6 meses e os 3 

anos de idade, época em que, pelas suas características imunológicas, o 

paciente falciforme é particularmente sensível às septicemias fulminantes por 



bactérias encapsuladas. Nesse aspecto, o aconselhamento genético não 

diretivo dos pais de crianças com a anemia falciforme, mesmo que não altere 

as suas decisões reprodutivas, poderá atingir um outro importante objetivo 

médico: o de alertá-los para a importância do diagnóstico neonatal de outros 

filhos que venham a ter.  

Ressalte-se o caráter assistencial, não diretivo, que deve ter o processo 

de aconselhamento genético, cujo único objetivo é possibilitar aos casais, com 

risco de gerar uma criança com a anemia falciforme, a tomada de decisões 

conscientes e equilibradas a respeito da procriação.  

 

 

3.2 Aspectos Fisiopatológicos da Anemia Falciforme  

  

A molécula de hemoglobina contida nos eritrócitos tem papel importante 

no transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos e do gás carbônico 

recolhido dos capilares de volta para os pulmões. Essa molécula é uma 

proteína composta por quatro cadeias globínicas, ligadas ao grupo Heme que 

pode ser de quatro tipos: alfa, beta,gama, delta. No indivíduo adulto normal, 

encontramos as hemoglobinas normais dos tipos A, A2 e F, sendo a primeira 

formada por duas cadeias alfa e duas beta. No caso da Hemoglobina S, esta é 

uma variante (mutante) da hemoglobina A originada pela substituição de um 

aminoácido( adenina por timina), na posição 6 da cadeia betaglobina, 

codificando a valina ao invés do ácido glutâmico(GAG GTG).Essa pequena 

alteração estrutural é responsável por importantes modificações nas 

propriedades físico-químicas na molécula de hemoglobina no estado 

desoxigenado. As alterações culminam com um evento chamado falcização, 

que é a mudança da forma normal das hemácias para a forma de foice ou meia 

lua.  



A formação de células falciformes desencadeia um círculo vicioso, com 

aumento da viscosidade sanguínea, trombose, retardo do fluxo sanguíneo, 

estase sanguínea e hemólise.  

A ocorrência de vaso-oclusões, principalmente de pequenos vasos 

representa o evento fisiopatológico determinante na origem da grande maioria 

dos sinais e sintomas presentes no quadro clínico dos doentes com Anemia 

falciforme, tais como: crises álgicas e hemolíticas, úlceras nos membros 

inferiores, síndrome torácica aguda, priapismo, sequestro esplênico, necroses, 

acidente vascular cerebral, insuficiência renal crônica, entre outros.  

 

 

4. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL  

  

O diagnóstico laboratorial da doença falciforme, baseia-se nos achados 

do hemograma, que mostra a presença de anemia de tipo hemolítico, na prova 

de falcização dos eritrócitos, teste de solubilidade e na eletroforese de 

hemoglobina, que revela a variante HbS (LORENZI, 2006).  

Em geral, o exame de mielograma mostra hipercelularidade, com 

aumento da série vermelha muito acentuada. Nas crises de aplasia medular, há 

hipocelularidade global do material medular. O hemograma pode revelar 

aumento do número de leucócitos e de plaquetas, dependendo da presença de 

infecção, uma característica comum nos pacientes com homozigose. Há 

alterações qualitativas dos eritrócitos, como policromasia, poiquilocitose, 

anisocitose, pontuação basófila, corpúsculos de Howell-Jolly, eritroblastos 

circulantes e hemácias em alvo. É freqüente o achado de hemácias alongadas, 

lembrando já as formas em foice. É importante o diagnóstico pré-natal dessa 

hemoglobinopatia, feito durante o primeiro trimestre de gestação. É utilizada a 

técnica de DNA recombinante em células do líquido amniótico ou das 

vilosidades coriônicas, que permite o reconhecimento dos genes da cadeia 

beta da globina (βA, normal, ou βS, da anemia falciforme). Desse modo, pode 



ser evitado o nascimento de indivíduos homozigóticos (HbSS) (LORENZI, 

2006).  

A eletroforese de hemoglobina (Hb) é provavelmente o método 

laboratorial mais útil para separação e medição de hemoglobinas normais e 

algumas anormais.  

Por meio da eletroforese, são separados diferentes tipos de Hb 

formando uma série de bandas distintamente pigmentadas em um meio 

(acetato de celulose ou gel de amido). Os resultados são então comparados 

com aqueles de uma amostra normal (Naoum, 1988).  

Em Minas Gerais, a triagem neonatal (teste do pezinho) para a doença 

falciforme é realizada desde 1998. Para cada 1400 recém nascidos, um 

apresenta a doença. A incidência do traço falciforme é de um caso para cada 

30 nascimentos (Ministério da Saúde, 2009). No diagnóstico neonatal, 

normalmente utiliza se o sangue do cordão umbilical, onde predominam as 

produções de cadeias alfa e gama, e encontra-se grandes concentrações de 

hemoglobina fetal. Até aproximadamente seis meses de vida haverá a inversão 

na produção das cadeias gama e betas, somente após este período que é 

possível detectar traços de hemoglobinas anormais, e os traçados 

eletroforéticos característicos (ANVISA, 2002).  

O HPLC é um método de detecção que possui maior sensibilidade do 

que os procedimentos eletroforéticos. O sistema automatizado é de fácil 

manuseio e os resultados são apresentados rapidamente. O teste é utilizado 

para a quantificação das Hb A2 e Hb F, além da identificação das Hb A, Hb S, 

Hb D e Hb C. O tempo de retenção das frações normais permite padronizar o 

tempo de eluição das variantes, sendo este um critério adicional para 

identificação.  

  

 

 

 



5. TRATAMENTO  

  

A anemia falciforme é uma doença que não apresenta tratamento 

especifico, sendo que a melhora da sobrevida e da qualidade de vida dos 

pacientes se baseia em medidas gerais e preventivas. O acompanhamento 

ambulatorial visa a avaliação periódica dos órgãos e sistemas, a fim de 

detectar precocemente as alterações e orientar pacientes e seus familiares a 

respeito da doença. Devido ao diagnostico precoce realizado por meio do Teste 

Neonatal (teste do pezinho), e possível introduzir precocemente a profilaxia 

com a penicilina profilática com o intuito de prevenir infecções (Braga, 2007).  

A transfusão de hemácias tem sido recurso terapêutico cada vez mais 

utilizado, por ter se tornado procedimento mais seguro e, sobretudo, porque é 

capaz de prevenir complicações graves. Estima-se que cerca de 20% a 30% 

dos pacientes com Doença Falciforme são mantidos em regime crônico de 

transfusão de hemácias (Cancado, 2007).  

 Segundo Zago & Pinto (2007) desenvolveu-se uma busca ativa de 

drogas capazes de reativar a síntese de HbF no período pós-natal em 

conseqüência de seu papel inibitório exercido sobre o processo de falcização, 

reduzindo a gravidade das  15manifestações clínicas. Essa busca levou à 

descoberta do efeito terapêutico da hidroxiuréia na doença, e à investigação de 

numerosos outros compostos em fase experimental. Embora o efeito 

terapêutico da hidroxiuréia provavelmente compreenda outros fenômenos, 

como a modificação das moléculas de adesão de hemácias, granulócitos e 

plaquetas, e a redução da produção de granulócitos, participantes diretos dos 

fenômenos inflamatórios da doença, mesmo assim considera-se seu maior 

benefício, pois seu efeito elevando a HbF, é muito consistente.  

 

 

 

 



6. METODOLOGIA  

  

Pesquisa bibliográfica baseada na análise de artigos científicos, livros, 

revistas e sites eletrônicos que abordam o tema em questão.  

  

 

7. CONCLUSÃO  

 

O aconselhamento genético foi criado com a finalidade de ajudar 

pessoas a resolverem os seus problemas no campo da hereditariedade. Esse 

objetivo básico é acompanhado, no entanto, de diversas implicações de ordem 

médica, ética e psicossocial, que se refletem nas complexas definições 

atribuídas ao processo de aconselhamento genético. Dentre essas, destaca-se 

a definição clássica elaborada por Hermann e Optiz, segundo a qual “o 

aconselhamento genético propriamente dito é o conjunto das atividades 

profissionais que ajudam e apóiam o consulente, desde o momento da 

averiguação e do processamento diagnóstico, até a ocasião em que se 

apresentam aos consulentes e seus parentes, da maneira mais eficiente e 

confortadora, as conclusões clínicas, prognósticas, terapêuticas e genéticas, 

trata-se de conseguir a colaboração dos consulentes para o exame das 

conseqüências e opções referentes à terapêutica e à reprodução e se 

proporciona a eles o apoio necessário à obtenção dos meios para realizar suas 

decisões”.  

A essência do aconselhamento genético, entretanto, está contida na 

definição bem mais simples citada por Ramalho , que o caracteriza como "um 

processo que permite a indivíduos ou famílias a tomada de decisões 

conscientes e equilibradas a respeito da procriação". São identificados, 

portanto, três componentes básicos nesse processo, ou seja, a existência de 

um problema, o interesse em resolver esse problema e a procura do 

especialista que pode ajudar a resolvê-lo. Evidentemente, há uma carga 



emocional inerente a esse processo (por isso fala-se em problema e não 

simplesmente em dúvida), que o diferencia, por exemplo, da informação 

genética solicitada por um jornalista para preparar uma reportagem, ou por um 

estudante para a redação de um trabalho acadêmico.  

A orientação genética pode ser definida como o processo de 

conscientização de portadores heterozigotos de genes anômalos, envolvendo 

aspectos educacionais e reprodutivos, oferecidos na ausência de solicitação 

por parte dos mesmos.  

Os programas de orientação genética partem do princípio de que os 

heterozigotos devidamente orientados quanto à sua condição genética poderão 

tomar as decisões que lhe forem mais convenientes. Dentre elas, destaca-se a 

realização do exame laboratorial do cônjuge (ou do futuro cônjuge) e dos filhos. 

Constatando-se casais de risco, constituídos por dois heterozigotos, os 

mesmos poderão decidir sobre ter filhos ou não ter filhos.  

De fato, os indivíduos estarão conscientes do risco de 25% de 

nascimento de uma criança homozigota e, acima de tudo, saberão da 

importância da realização do exame laboratorial da mesma antes dos seis 

meses de idade.  

Isso porque está comprovado que o tratamento precoce de doentes com 

várias síndromes genéticas (doenças falciformes, talassemias, fenilcetonúria, 

etc.) aumenta significativamente a sua expectativa e a sua qualidade de vida . 

Quanto a esse aspecto, é importante ressaltar que algumas doenças genéticas, 

como as causadas pela hemoglobina S, a hemoglobina C e a talassemia, 

assumem importância em nível de Saúde Pública no Brasil  

Assim sendo, a triagem populacional de portadores heterozigotos do 

traço falciforme é normalmente justificada, mesmo por organismos 

internacionais, como a OMS, para fins de aconselhamento genético desses 

indivíduos. De fato, do casamento entre dois heterozigotos AS, ou do 

casamento de um indivíduo AS com heterozigotos de outras hemoglobinopatias 

também freqüentes na população. 
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