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“Anemia Falciforme” 

 

 
Cristina Buosi 

 

 
Anemia falciforme é o nome dado a uma doença hereditária que causa a mal formação das hemácias 

que assumem forma semelhante à foices, com maior ou menor severidade de acordo com o caso, o que 

causa deficiência do transporte de oxigênio nos indivíduos acometidos pela doença. A anemia 

falciforme ocorre devido a uma alteração molecular no gene da globina beta. A mutação de ponto 

resulta na substituição de uma única base no códon 6 do gene da globina beta onde uma Adenina (A) é 

substituída por uma Timina (T), levando consequentemente a uma substituição do aminoácido ácido 

glutâmico pela valina, com consequente produção de uma hemoglobina anômala- HbS. O evento 

fundamental na patogenia da anemia falciforme é a polimerização da HbS. As consequências da 

polimerização são: deformação, enrijecimento e perda da flexibilidade das células vermelhas, o que 

resulta em anemia hemolítica, eventos vaso-oclusivos e asplenia funcional causando um aumento da 

susceptibilidade a infecções. 
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Introdução: 

 

     A doença falciforme de caráter genético, 

descrita a primeira vez em 1910 por Herrick, é 

frequente mas não exclusiva em indivíduos de 

origem africana, é originada por uma mutação 

no cromossomo 11 que resulta na substituição 

do ácido-glutâmico pela valina na posição 6 da 

extremidade N-terminal na cadeia beta da 

globina, dando origem à Hemoglobina S 

(HbS). 

    As moléculas de HbS presente nos 

eritrócitos quando desoxigenadas, se organizam 

em longos polímeros de filamentos duplos, que 

por sua vez se associam em feixes com um 

duplo filamento central rodeados de seis 

filamentos duplos de polímeros. Esses feixes de 

“cristais” dentro das hemácias podem ser vistos 

à microscopia eletrônica e determinam 

deformações das células. A deformação mais 

conhecida é provocada por feixes de polímeros 

se organizando mais ou menos paralelamente, 

dando à hemácia uma forma alongada 

conhecida por “hemácia em foice” ou 

falcizada”.    

 

    
 

A formação de polímeros de HbS dentro das 

hemácias tem como consequência múltiplas 

alterações da célula, a membrana é o principal 

espelho onde se refletem alterações 

moleculares que estão ocorrendo no interior 

das células. Essas modificações tem 

consequências que as amplificam, levando às 

manifestações clínicas: 

− Provocam um aumento da adesão de 

hemácias ao endotélio desencadeando 

fenômenos inflamatórios, 
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− Enrijecem a membrana e toda a 

hemácia, encurtando sua sobrevida em 

circulação, 

− Provocam lesões microvasculares, etc. 

 

Histórico: 

     A anemia falciforme tem origem 

desconhecida, mas provavelmente 

desenvolveu-se na África, milhões de anos 

atrás. Protege as pessoas contra a malária, 

doença séria e comum nos países de clima 

quente. Embora haja uma maior incidência na 

raça negra, os brancos particularmente os que 

são provenientes do Mediterrâneo ( Grécia, 

Itália, etc), Oriente Médio e Índia, apresentam 

a doença. O gene da HbS foi difundido de 

forma heterogênea no Brasil ao longo de 

aproximadamente 300 anos de tráfico de 

escravos africanos. No Brasil estima-se que 3 

de cada 100 pessoas são portadoras do traço de 

Anemia Falciforme e 1 em cada 500 negros 

brasileiros nasce com uma forma de doença. É 

possivel deduzir que a miscigenação racial 

existente no Brasil esta gerando a continuidade 

desta anemia, conforme ratifica a literatura 

científica brasileira, apontando de forma 

contundente que anemias hereditárias no país 

constituem um grave problema de saúde 

pública.  

 

 

Manifestação da doença falciforme: 

 

     A doença falciforme apresenta diversos 

tipos de manifestações que são característicos 

da doença: crises dolorosas, icterícias, úlceras, 

infecções e atraso na maturação física. 

− As crises dolorosas como dor nos ossos, 

músculos e articulações associadas ou 

não a infecções, exposições ao frio e 

esforços acontecem na maioria dos 

casos. Ossos e articulações são 

frequentemente lesados na anemia 

falciforme sendo os locais de maior dor 

durante as crises vaso-oclusivas, 

−  A icterícia, palidez e cansaço são 

características comum também. “ A 

icterícia é o sinal mais frequente da 

doença. Esta característica é causada 

pelo aumento no níveis sanguíneos da 

bilirrubina ( produto resultante da 

quebra da hemoglobina)”. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (1996), 

− Algumas úlceras podem aparecer nos 

membros inferiores. “ As úlceras nas 

doenças falciformes geralmente se 

iniciam como pequenas lesões elevadas 

no terço superior da perna, podem ser 

múltiplas ou únicas. Com a progressão 

da úlcera ocorre a hiperpigmentação, 

perda de tecido celular subcutâneo e 

dos folículos pilosos em torno da lesão. 

Podem ser extremamente dolorosos e 

acompanhados de celulite. 

Temperaturas elevadas e baixo nível de 

hemoglobina fetal parecem predispor 

sua formação, uma vez formada as 

úlceras, a recorrência é 

comum.”STRYER (1996), 

− Há uma maior tendência à infecções, 

principalmente pelo streptococcus 

pneumonia recorrentes da atrofia do 

baço em função de consequentes 

episódios vaso-oclusivos neste orgão. “ 

A asplenia funcional é o fator primário 

para a maior suceptibilidade às 

infecções pneumocócicas em pacientes 

com anemia falciforme.”PEARSON 

(1969), 

− “ O atraso na maturação física se torna 

aparente na primeira década de vida, 

geralmente mais tarde recuperam a 

altura, sendo que os adultos são tão 

altos quanto uma pessoa normal. 

Embora a causa seja desconhecida, 

supõe-se que o atraso no crescimento 

seja decorrente de um aumento na 

demanda calórica, causada pelo excesso 

de atividade cardiovascular para 

compensar a anemia, além da 

hiperatividade da médula óssea para 

repor glóbulos vermelhos, que tem vida 

média diminuída.”MINISTÉRIO DA 

SAÚDE (1996). 
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Diagnóstico laboratorial: 

 

 As técnicas utilizadas para avaliar 

amostras de sangue com suspeitas de doença 

falciforme são subdivididos em quatro grupos: 

  

1. Confirmátorios da presença de HbS nos 

eritrócitos : teste de falcização ou 

solubilidade. 

 

  
Teste de falcização positivo em portador de traço falciforme 
(Hb AS) após cinco horas de incubação do sangue com 
metabisulfito de sódio a 1%.  
 

 

 

2. Determinantes de genótipos: 

eletroforese de hemoglobina em meios 

alcalinos e ácidos, isoeletrofocalização, 

dosagem de Hb Fetal e cromatografia 

líquida de alta pressão. 

 

  
Eletroforese alcalina de hemoglobina em acetato de 
celulose. (1) Hb AS; (2) Hb AA; (3) Hb SS com 5% de Hb 
Fetal. A seta indica fração de meta Hb S em paciente com 
anemia falciforme associada à deficiência de G6PD.  
 

 

 

3. Determinantes de haplótipos: biologia 

molecular. 

 

4. Monitoração: hemograma, contagem de 

reticulócitos, morfologia eritrocitária, 

dosagens bioquícas e pesquisas 

intracelulares de corpos de Heinz, Hb H 

e Hb Fetal 

 

 

  
 
 Hemograma :Glóbulos vermelhos, células falciformes  
 

 

  
 
Precipitados intra-eritrocitários de corpos de Heinz em 
pessoa com anemia falciforme.  
 

 

Tratamento: 

 

 O principal objetivo do tratamento é 

ajudar amenizar os sintomas e reduzir o 

número de crises. É um tratamento contínuo, 

ainda que não tenha a crise no momento. O 

ácido fólico é essencial para produzir glóbulos 

vermelhos, no decorrer de uma crise dolorosa é 

necessário tomar analgésicos e beber muito 

água. O tratamento com hidroxiuréia ajuda a 

reduzir o número de episódios dolorosos. 

Também são necessárias as transfusões de 

sangue, tanto para intervir em uma crise 

falciforme como para prevenir acidentes 

vasculares cerebral, antibióticos e vacinas 

também são administrados para prevenir 

infecções bacterianas, frequentes sobretudo em 

crianças. Outro tipo de tratamento pode ser o 

transplante da medula óssea, mas 

frequentemente esta opção é descartada pelos 

numerosos riscos que implicam e pela 
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dificuldade em encontrar doadores 

compatíveis. Outros tratamentos também são 

indicados: uso de medicamentos e apoio 

psicológico, diálise ou transplante de rim, 

retirada da vesícula, cirurgia ou tratamento para 

priapismo, etc.  

 

 

 

Conclusão: 

 

     A anemia falciforme é uma doença 

hereditária causada por uma mutação genética 

onde ocorre a deformação dos glóbulos 

vermelhos que perdem a forma arredondada e 

elástica, adquirindo o aspecto de uma foice. 

Estas hemácias falciformes, contém um tipo de 

hemoglobina anômala, a hemoglobina S (HbS), 

que se cristaliza na falta de oxigênio formandos 

trombos que bloqueiam o fluxo de sangue e 

oxigenação dos tecidos. Isto provoca forte crise 

de dor articular, fadiga intensa, palidez, 

icterícia, atraso no crescimento, feridas nas 

pernas, tendências à infecções, priapismo entre 

outros. O diagnóstico é feito através de exames 

laboratoriais específicos. É uma doença que 

não tem cura,  não há tratamento específico 

para anemia falciforme. Os portadores 

precisam de acompanhamento médico 

constante para manter a oxigenação adequada 

nos tecidos e a hidratação, prevenir infecções e 

controlar as crises de dor.  
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