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Resumo 

O presente artigo foi elaborado a partir de pesquisa bibliográfica e tem como objetivo 

fornecer dados genéticos, fisiopatológicos, clínicos e laboratoriais, a respeito da Anemia 

Falciforme. Esta enfermidade se caracteriza por ser uma anemia hemolítica hereditária, 

ocasionando manifestações clínicas que compreendem danos em diversos órgãos e sistemas 

do organismo, como: fígado, pulmões, coração, cérebro, rins, ossos, olhos, pênis e pele, além 

de promover crises dolorosas, alterações do crescimento e desenvolvimento e problemas 

durante a gestação. O principal método diagnóstico é a eletroforese de proteínas, embora 

métodos como o hemograma, o teste de falcização, entre outros, possam auxiliar no 

diagnóstico. Quanto ao tratamento, a hidroxiuréia e a transfusão de sangue apresentam-se 

como bons recursos terapêuticos, entretanto, o transplante de medula óssea é um método 

curativo, apesar de graves intercorrências. A anemia falciforme é causadora de uma situação 

epidemiológica séria, acometendo parcela significativa da população em inúmeros países, 

principalmente na África ocidental. Ocorre principalmente em grupos de pessoas pardas e 

negras, ou seja, os afro-descendentes, contudo, também pode ocorrer entre os brancos, mas 

em números bem mais reduzidos Neste sentido, o presente trabalho traz uma revisão de 

literatura, já que, devido a esse contexto tão intrigante, a anemia falciforme é bastante 

estudada, com a finalidade de desenvolvimento de métodos curativos e diagnósticos mais 

eficientes para tornar a vida do paciente o mais próximo do normal.  

 

Palavras-Chave: Anemia Falciforme; Nefropatia; Eletroforese de hemoglobina.  

 

 

Introdução 

Estima-se que em todo o mundo aproximadamente 250.000 crianças nascem com 

anemia falciforme (AF) todo ano(1), sendo 100.000 delas somente na Nigéria. Portanto, trata-

se de uma doença de distribuição universal, com maior predomínio na região da África 

Equatorial, onde atinge até 3% da população(2). Com isso, a AF é considerada a doença 

hematológica hereditária mais comum, atingindo expressiva parcela da população dos mais 

diferentes países(3). 
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Desde o registro do primeiro caso, a AF recebeu o status de uma doença racial e 

foi retratada pela ciência médica, até a década de 1950, como uma patologia característica da 

população negra. Mesmo após o advento da biologia molecular e da nova genética, analisando 

a AF como uma alteração na Hb e não mais uma doença hereditária do “sangue negro”, as 

aproximações da doença com discursos raciais ainda permanecem4. 

Estimativas brasileiras indicam o nascimento de uma criança com AF a cada 803 

nascidos vivos(5) (BRASIL, 2015), acometendo até 0,3% da população negra(2). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde – OMS, 2.500 crianças nascem anualmente no Brasil com a 

alteração genética que gera manifestações clínicas de AF, e, destas, 20% chegam a óbito antes 

de completarem cinco anos de idade(6). Tal cenário permite, indubitavelmente, tratar essa 

doença como problema de saúde pública, gerando a necessidade de assistência integral ao 

doente em caráter multiprofissional e multidisciplinar(5). Estima-se que na população 

brasileira, cerca de 4% carregue o traço falciforme (Hb AS), com um número de casos de 

doença falciforme estimado de 25.000 a 30.000, com 3.500 novos casos anuais(7). Assim, 

considerando 2.812.517 nascidos vivos em 2012 no Brasil(5), seria 1 caso em cada 803 

nascidos vivos. 

Essa anemia, envolvida em todo esse contexto epidemiológico, é causada por uma 

mutação genética da hemoglobina (Hb), tornando-a anormal e dando aos glóbulos vermelhos 

o formato de uma foice, daí derivando o seu nome. Além de anemia crônica, a AF caracteriza-

se por complicações que podem afetar quase todos os órgãos e sistemas, reduzindo a 

capacidade de trabalho e a expectativa de vida.  

Diante desse contexto, é indispensável ao profissional de saúde a atualização 

periódica por meio da leitura e análise de estudos científicos da área. Nessa finalidade, os 

estudos de revisão bibliográfica apresentam-se como ferramentas de extrema importância, 

fornecendo ao leitor informações preciosas obtidas diretamente da literatura especializada sob 

a visão de diferentes autores. Com isso, o presente estudo de revisão bibliográfica tem por 

objetivo fornecer dados conceituais, clínicos, laboratoriais, entre outros, a respeito da AF, que 

como visto, representa uma doença hematológica hereditária bastante comum e detentora de 

índices alarmantes de mortalidade, principalmente entre crianças e adolescentes. 

 

Bases genéticas e moleculares 

A Hb é a proteína respiratória presente no interior dos eritrócitos dos mamíferos 

que tem como principal função o transporte de oxigênio (O2) por todo o organismo. A sua 
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estrutura, é de uma proteína esferóide, globular, formada por quatro subunidades, compostas 

de dois pares de cadeias globínicas, polipeptídicas, sendo um par denominado de cadeias do 

tipo alfa (alfa-α e zeta-ξ) e o outro de cadeias do tipo não-alfa (beta-β, delta-δ, gama-γ e 

epsílon-ε). Sua estrutura é quimicamente unida a um núcleo prostético de ferro, a 

ferroprotoporfirina IX (heme), que detém a propriedade de receber, ligar e/ou liberar o 

oxigênio nos tecidos(3). 

As diferentes combinações das cadeias globínicas possibilitam o surgimento das 

seguintes Hbs distintas: A Hb A, que representa 92% do total de Hbs em adultos normais; a 

Hb A2 responsável por cerca de 2,5%; a Hb F, que compreende de 50 a 85% da concentração 

total em fetos e recém-nascidos, declinando rapidamente após o parto e alcançando 

concentrações de menos de 1% aos 3 ou 4 anos de idade e as Hbs gower I gower II e portland, 

que estão presentes na vida embrionária, antes de 7 a 10 semanas de gestação(8). 

A gênese das cadeias globínicas é regulada por agrupamentos de genes localizados 

nos cromossomos 11 e 16, os quais são expressos em ordem cronológica, nos períodos 

embrionário, fetal e adulto, quando a ativação ou supressão gênica possibilita a síntese 

independente das cadeias globínicas(3). A via de expressão gênica da globina é típica da 

maioria dos genes eucarióticos. Inicialmente cada gene é transcrito num precursor RNAm, 

este por sua vez, é transportado do núcleo para o citoplasma, onde associa-se a ribossomas, 

RNA transportador e fatores de iniciação e alongamento protéicos necessários para a 

tradução. As cadeias de globina recém-sintetizadas combinam-se rapidamente com o heme e 

entre si para formar as moléculas de Hb(8). 

Nesse processo de síntese da Hb, a simples troca do aminoácido ácido glutâmico 

por valina no 6º resíduo da cadeia beta globínica ocasiona o surgimento de uma estrutura 

hemoglobínica nova, denominada Hb S (onde a letra S deriva da palavra inglesa sickle, que 

em português traduz-se como foice). Esta Hb mutante possui propriedades físico-químicas 

bastante diferentes da Hb normal devido à perda de duas cargas elétricas por molécula de Hb 

(por causa da perda do ácido glutâmico). Exibe ainda diferente estabilidade e solubilidade, 

demonstrando uma forte tendência à formação de polímeros, ocasionando uma série de 

alterações físico-químicas na estrutura da hemácia responsáveis pela deformação e 

enrijecimento de sua membrana celular(3). 

A AF resultará hereditariamente de uma homozigose para a Hb S em relação a Hb 

A, ou seja, os pais portadores assintomáticos de um único gene afetado (heterozigotos), 

também conhecidos como portadores do traço falciforme (TF), produzindo Hb A e Hb S 

(AS), irão transmitir ao seu filho o gene anormal em dose dupla (homozigoto SS)(9).  
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Embora todo paciente com AF apresente a mesma mutação genética, a diversidade 

relativa à severidade das manifestações clínicas é notável. Vários fatores vêm sendo estudados 

com o intuito de definir o porquê dessa diversidade. Os mais importantes atualmente são: os 

níveis de Hb F, a coexistência de outras hemoglobinopatias hereditárias (ex: talassemias) e 

finalmente, os diferentes haplótipos para a Hb S. Indivíduos com níveis aumentados de Hb F 

apresentam menor severidade da AF. Já a associação frequente de AF com outras 

hemoglobinopatias leva a quadros clínicos que variam desde formas assintomáticas até as 

mais severas(8). 

Cinco tipos de haplótipos já foram relacionados com a hereditariedade da AF, 

sendo denominados conforme a origem de sua procedência geográfica: Asiático, Senegal, 

Benin, Banto, e Camarões. Os haplótipos são definidos como sequências de bases 

nitrogenadas que compõem o DNA do grupamento de genes que sintetizam as proteínas. 

Estudos realizados com técnicas de biologia molecular têm relacionado os haplótipos com 

grau de gravidade ou benignidade da AF, que indiretamente também estão relacionadas com a 

concentração de Hb F e interação com talassemia alfa(10). 

Diante de todo esse contexto genético que envolve a AF, crescem em importância 

ações de aconselhamento genético, cujo objetivo é informar os pacientes e os portadores de 

TF sobre probabilidades e riscos da doença, e também estimular que as pessoas incorporem 

estas informações em suas decisões reprodutivas. Com isso, este processo educativo é um 

esforço de saúde pública, tendo como público alvo principalmente homens e mulheres jovens 

antes de iniciarem seus projetos reprodutivos(11). 

 

Aspectos fisiopatológicos. 

A AF se caracteriza pela presença da Hb S, responsável pelo fenômeno da 

falcização das hemácias, através da polimerização desta Hb. Moléculas de Hb S, quando 

desoxigenadas, se organizam em polímeros complexos compostos de diversos filamentos, 

caracterizados como feixes de “cristais” que pode ser visto à microscopia eletrônica dentro 

das hemácias, causando sérias deformações a essas células. A principal deformação dá as 

hemácias uma forma alongada conhecida por “hemácia em foice” ou “falcizada”, embora 

hemácias anormais possam assumir um amplo espectro de alterações morfológicas(12). 

O fenômeno de falcização tem condicionantes que o facilitam ou dificultam. Para 

que as moléculas de Hb S se agreguem é necessário que, além de desoxigenadas, estejam em 

elevada concentração, o que facilita sua associação. Além disso, o fenômeno de falcização 
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não é instantâneo, mas ocorre após um retardo, de forma que se a Hb voltar a se oxigenar, a 

falcização não ocorre. Assim, para que ocorra falcização, é necessário que a hemácia sofra um 

retardo  na circulação. Isso ocorre de maneira heterogênea, mas predomina em alguns órgãos. 

O exemplo mais exuberante é representado pelo baço, onde as condições de circulação 

facilitam a falcização, provocando repetidos infartos que levam à fibrose e destruição do 

órgão na maioria dos pacientes (auto-esplenectomia)(12). 

A membrana eritrocitária é muito afetada durante a falcização, ocorrendo 

desarranjos de suas proteínas, geração de radicais livres oxidantes e orientação anormal dos 

fosfolipídeos, gerando deformações sob forma de escavações em sua superfície. No nível 

circulatório a alteração da plasticidade normal dos eritrócitos desencadeada pelos efeitos 

polimerizantes da Hb S, tornam os eritrócitos falcêmicos com maior possibilidade de aderirem 

ao endotélio vascular(10).  

A elevada adesividade do eritrócito falcêmico ao endotélio vascular dos capilares 

leva a estase venosa que desencadeia a hipoxia tecidual, fato que aumenta as moléculas de Hb 

S desoxigenadas, exacerbando uma situação circulatória já desfavorável e lesando os tecidos 

perfundidos por esses capilares. Eventualmente pode ocorrer oclusão total dos capilares 

(vaso-oclusão) com trombose, e desencadeamento de mecanismos da coagulação. Os tecidos 

malperfundidos sofrem infartos com necrose e formação de fibrose, principalmente no baço, 

medula óssea e placenta. Todos esses eventos provocam lesões teciduais agudas, com crises 

dolorosas e lesões crônicas de órgãos(10). 

Portanto, a ocorrência de vaso-oclusões, principalmente em pequenos vasos, 

representa o evento fisiopatológico determinante na origem da grande maioria dos sinais e 

sintomas presentes no quadro clínico dos pacientes com AF, tais como: crises álgicas; crises 

hemolíticas, úlceras de membros inferiores, síndrome torácica aguda, seqüestro esplênico, 

priapismo, necrose asséptica de fêmur, retinopatia, insuficiência renal crônica, acidente 

vascular cerebral - AVC, entre outros(3). 

Acredita-se que a gênese de grande parte das manifestações clínicas da AF esteja 

ligada a mecanismos inflamatórios inter-relacionados, como: a) adesão de eritrócitos, 

granulócitos, monócitos e plaquetas ao endotélio vascular; b) fenômenos inflamatórios 

crônicos, exacerbados por episódios agudos; c) produção de intermediários inflamatórios, 

como citocinas e alterações no metabolismo do óxido nítrico (NO). A hemólise crônica de 

hemácias falciformes libera Hb livre e arginase, enzima que utiliza o substrato usado para a 

produção de NO. A depleção de substrato e o seqüestro de NO causam redução local desta 

substância e vasoconstrição(12). 
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O fenômeno de vasoconstrição, por sua vez, retarda o fluxo sangüíneo e favorece a 

falcização das hemácias. Além de produzir NO, as células endoteliais liberam endotelina- 1, 

um peptídeo pró-inflamatório e potente vasoconstritor de grandes e pequenas artérias e veias 

que estimula monócitos a secretarem citocinas inflamatórias, como IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, 

GC-SF, as quais ativam neutrófilos que são recrutados para o sítio inflamatório, aumentam a 

produção de peróxidos e expõem maior quantidade de moléculas de adesão em sua superfície, 

facilitando a adesão ao endotélio, a outros neutrófilos, a plaquetas e a hemácias falciformes, 

culminando com fenômenos vaso-oclusivos já mencionados anteriormente(12). 

 

Manifestações clínicas 

As manifestações clínicas que a AF induz ao paciente no decorrer de sua vida, 

devem-se a dois fenômenos principais: a vaso-oclusão causada pelas hemácias falciformes 

seguida de infarto nos diversos órgãos e tecidos, e a hemólise crônica com seus mecanismos 

compensadores. Dessa maneira, esses eventos associados resultam em injúria aguda e crônica 

em órgãos importantes do organismo, como pulmões, coração, cérebro, baço, ossos, rins, 

fígado, retina e pele. Também se incluem nesse contexto, alterações relacionadas ao 

crescimento e desenvolvimento do indivíduo(13). 

A AF é a doença que mais freqüentemente aumenta o débito cardíaco (DC) em 

repouso. Isto se dá à custa do incremento do volume sistólico, já que, raramente, a taquicardia 

é encontrada. A pressão arterial (PA) sistólica encontra-se normal, enquanto que a diastólica 

está diminuída, resultando assim em menor PA média. Coerentemente, a resistência vascular 

periférica total encontra-se significativamente diminuída, decrescendo proporcionalmente de 

acordo com a gravidade da anemia(14) (MARTINS et al., 1998). 

A despeito da reduzida capacidade de exercício e da perda progressiva da reserva 

cardíaca, a manifestação de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é rara em pacientes com 

AF, a menos que sejam submetidos a estresse com sobrecarga de volume, exacerbações da 

anemia ou hipertensão. Quando a demanda de oxigênio ultrapassa a limitada capacidade de 

suprimento de oxigênio, pode sobrevir infarto do miocárdio (IM) apesar das artérias 

coronárias normais(8). 

O acidente vascular cerebral – AVC, caracterizado pela obstrução de artérias 

cerebrais, provocando isquemia e infarto, ocorre em cerca de 10% dos portadores de AF. As 

manifestações neurológicas são geralmente focais e podem incluir hemiparesia, 

hemianestesia, deficiência do campo visual, afasia e paralisia de nervos cranianos. Sinais mais 
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generalizados como coma e convulsões podem ocorrer. Embora a recuperação possa ser 

completa em alguns casos, são freqüentes o dano intelectual, seqüelas neurológicas graves e 

morte(15) (RIO DE JANEIRO, 2002). 

Na ausência de tratamento para a AF, a recorrência do AVC acontece em 2/3 dos 

casos. As lesões cerebrais são progressivas, agravando as deficiências neurológicas 

funcionais. Aos 20 anos de idade, 11% e, aos 45 anos, 24% dos pacientes já tiveram AVC. A 

maior incidência ocorre nas crianças entre 2 a 9 anos, voltando a aumentar após os 20 anos, 

sendo a média das idades em 13,8 anos(16) (ANGULO, 2007). Os casos de recorrência são 

mais comuns nos 36 primeiros meses após o AVC, e os casos fatais chegam a atingir até 

20%(8) (PERIN et al., 2000). As hemorragias cerebrais são mais comuns após os 20 anos, 

sendo conseqüência do rompimento dos pequenos vasos de circulação colateral formados no 

cérebro após as lesões isquêmicas do AVC. A mortalidade em casos hemorrágicos é alta, 

oscilando entre 24% a 50%, entretanto, a morbidade é baixa(16). A hemorragia intracraniana 

provoca mais comumente rigidez da nuca, fotofobia, cefaléia intensa, vômitos e alteração da 

consciência(8). 

Alterações hepáticas também são freqüentes em doentes falciformes, ocorrendo 

predominantemente em pacientes homozigotos, os quais podem apresentar alterações 

hepáticas agudas, que exigem tratamento e suporte imediato, ou alterações hepáticas crônicas. 

As alterações agudas causadas pela AF são derivadas do processo de falcização da hemácias e 

caracterizam-se por dor no quadrante superior direito, náuseas, hepatomegalia dolorosa, febre 

e icterícia, esta última, derivada do aumento dos níveis de bilirrubina sérica. O processo é 

autolimitado e se reverte em 3 a 14 dias com analgesia e hidratação(17). 

Sugere-se em alguns estudos que a disfunção hepática em doentes falciformes está 

principalmente relacionada a causas não vasculares, como hepatite viral ou obstrução crônica 

de trato biliar. Com isso, os pacientes devem ser submetidos a testes sorológicos de rotina 

para hepatite B e C. Aqueles com sorologia negativa para hepatite B devem ser submetidos à 

vacinação, já a sorologia positiva para hepatite B ou C indica a necessidade de 

encaminhamento ao infectologista e gastroenterologista para definição da necessidade de 

biópsia hepática e tratamento específico(17). 

Em relação ao trato biliar, estima-se que até 50% dos adultos jovens falciformes 

apresentem complicações digestórias relacionadas à presença de barro biliar (bile espessa) e 

colelitíase (cálculos biliares). Essa freqüência passa a ser mais significativa a partir dos cinco 

anos de idade, aumentando progressivamente na adolescência e na idade adulta(2). 
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A Nefropatia é uma complicação comum da AF, acometendo 1/3 dos adolescentes 

e adultos jovens, sendo causa importante de mortalidade em adultos. A fisiopatologia da 

nefropatia falcêmica não é totalmente compreendida, mas envolve alterações estruturais 

glomerulares, tubulares e funcionais. Hipostenúria, a inabilidade de concentrar a urina, é a 

anormalidade renal clinicamente mais conhecida na AF, sendo responsável por manifestações 

clínicas como poliúria, noctúria, enurese e susceptibilidade à desidratação, fator que, com 

freqüência, precipita crises de vaso-oclusão(18). 

Anormalidades na excreção de potássio são vistos na AF apesar de resposta 

normal de aldosterona e renina. Alterações nos túbulos proximais se traduzem por maior 

absorção de urato e sódio, maior reabsorção de fosfatos e β2-microglobulina e menor 

reabsorção de zinco. Secreção aumentada de ácido úrico e creatinina, embora raramente tenha 

significado patológico, pode causar alterações na bioquímica sangüínea e impacto nas 

decisões terapêuticas(18). 

A manifestação clínica mais comum do dano glomerular é a proteinúria, que 

freqüentemente progride para níveis tão altos quanto na síndrome nefrótica, levando a um 

prognóstico ruim, pois cerca de 2/3 dos pacientes evoluem para insuficiência renal crônica – 

IRC. Os danos glomerulares agudos observados na AF se manifestam por edema 

generalizado, albuminúria, entre outras manifestações. Hematúria também ocorre em 

conseqüência da obstrução da microvasculatura com resultante isquemia e infarto na medular 

renal(18). 

As complicações pulmonares são responsáveis por 20-30% das mortes em adultos 

com AF. Alterações pulmonares geralmente aparecem na segunda década de vida e resultam 

em morte na quarta década. Uma série de lesões pulmonares causadas pela obstrução das vias 

aéreas superiores, infecções pulmonares, e um estado pró-inflamatório levam a distúrbio 

ventilatório obstrutivo ou restritivo, resultando em hipertensão pulmonar (HAP) e morte(19). 

O diagnóstico da HAP em pacientes com AF é geralmente difícil. A dispnéia de 

esforço, o sintoma mais comumente associado à HAP é também muito comum em pacientes 

anêmicos. Além disso, outros distúrbios com sintomatologia semelhante, como insuficiência 

cardíaca ou fibrose pulmonar, ocorrem com freqüência em pacientes com AF. Pacientes com 

AF e HAP tendem a ter idade mais avançada, pressão arterial sistêmica mais elevada, anemia 

hemolítica mais severa, funções renais e hepáticas piores e um número de transfusões de 

hemácias mais elevado do que pacientes com AF e pressões pulmonares normais(1). 

O sequestro esplênico, que ocorre principalmente entre os 5 meses e 2 anos de 

idade, é uma complicação resultante da estase (estagnação) aguda das células falciformes nos 
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sinusóides do baço(20) (WATANABE, 2007). Trata-se de uma complicação aguda da maior 

gravidade, sendo causa de grande morbidade e mortalidade em pacientes AF. Instala-se 

subitamente, havendo queda progressiva nos valores sangüíneos de Hb e, não raramente, 

evoluindo ao choque hipovolêmico. É potencialmente fatal se não tratado rapidamente(21). 

Manifesta-se clinicamente por súbito mal estar, piora progressiva da palidez e dor 

abdominal acompanhados de sudorese, taquicardia e taquipnéia. Ao exame físico observa-se 

palidez intensa, grande aumento das dimensões do baço e sinais de choque hipovolêmico. O 

mecanismo pelo qual se estabelece não está determinado, porém muitas vezes está associado a 

infecções virais ou bacterianas(21). 

O fenômeno de vaso-oclusão, que ocorre em todo o organismo, pode também ser 

observado na microvasculatura do olho, originando complicações que podem ou não acarretar 

comprometimento da visão, dependendo do tecido envolvido e da localização anatômica da 

vaso-oclusão. O comprometimento da conjuntiva, por exemplo, não apresenta sintomas 

visuais, pois este tecido não é dependente de altos níveis de oxigênio e sobrevive bem. Por 

outro lado, a retina, membrana fina que preenche a parede interna e posterior do olho, é 

extremamente sensível à hipóxia e, portanto, suscetível a lesões que podem acarretar sintomas 

visuais significativos(22). 

Portanto, as alterações retinianas (retinopatias) são as mais importantes para a 

morbidade ocular da AF. A vaso-oclusão resulta em vários fenômenos fisiopatológicos, os 

quais possibilitam o aparecimento de pequenas hemorragias intra-retinianas, lesões 

hemorrágicas hiperpigmentadas mais profundas ou sub-retinianas, deslocamento de retina e 

perda de visão. Os indivíduos portadores de AF, bem como de TF, têm risco aumentado de 

desenvolver elevação da pressão intra-ocular quando apresentam hifema (sangramento na 

câmara anterior do olho), o qual pode ocorrer por trauma ou cirurgia(22). 

A síndrome “mão-pé” acomete aproximadamente metade das crianças com AF e 

se caracteriza por tumefação dolorosa das superfícies dorsais de mãos e/ou pés. É causada 

pela oclusão dos capilares nos ossos pequenos dos membros. Ocorre quase que 

exclusivamente nos primeiros quatro anos de idade com um pico de incidência ao redor de um 

ano. O infarto ósseo doloroso da "síndrome mão-pé" amiúde constitui o primeiro sintoma da 

AF(8).  

Com o avançar da idade a necrose da cabeça do fêmur é comum e pode ser 

responsável por sérios distúrbios na marcha. A osteonecrose da cabeça dos úmeros ocorre em 

5% dos pacientes com AF. O infarto da medula óssea pode provocar reticulocitopenia, 
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exacerbação da anemia, quadro leucoeritroblástico e, algumas vezes, pancitopenia. Além 

disso, pode provocar embolia gordurosa pulmonar, que possui evolução clínica grave(8). 

Crises dolorosas são ocorrências comuns à AF, a dor é o resultado da obstrução da 

microcirculação causada pelo afoiçamento das hemácias. Trata-se do mais dramático quadro 

da doença, pois as crises álgicas ocorrem inesperadamente e impactam diretamente a 

qualidade de vida do paciente. A crise dolorosa ocorre, às vezes, após episódio infeccioso, 

sugerindo que febre, desidratação e acidose podem desencadear a vaso-oclusão. A dor 

também pode se instalar após o resfriamento súbito da pele ou exposição a estresse físico ou 

emocional(23). 

Essas crises de dor duram normalmente de 4 a 6 dias, podendo, às vezes, persistir 

por semanas. Os pacientes podem apresentar dor severa nas extremidades, abdômen e nas 

costas. A primeira manifestação de dor na maioria das crianças é a dactilite ou a síndrome 

mão-pé(15). No caso da dor abdominal, sabe-se que está relacionada ao infarto de pequenas 

veias mesentéricas e das vísceras abdominais, sendo caracterizada por dor abdominal intensa 

acompanhada de sinais de irritação peritoneal. Apesar de poder ser confundida facilmente 

com apendicite, a presença de peristalse, durante o quadro, afasta a hipótese cirúrgica(23). 

O quadro álgico pode ser agudo, subagudo ou crônico e vir acompanhado de febre 

com edema e calor na área afetada. Contudo, constituem episódios geralmente autolimitados e 

podem desaparecer espontaneamente, porém devido à possibilidade de condutas equivocadas, 

seqüelas crônicas ou mesmo risco de vida, merecem atenção especial(20). 

Um quadro de dor bastante preocupante denomina-se síndrome de dor torácica 

aguda, caracterizado por dor torácica aguda e intensa com febre, tosse e dispnéia moderada a 

grave podendo ocorrer hipoxemia e hipercapnia. É causada por infecção, embolia de medula 

óssea necrótica, vaso-oclusão pulmonar e seqüestro pulmonar. Todos os pacientes com 

sintomas torácicos ou pulmonares deverão ser imediatamente examinados(15). 

O Priapismo se caracteriza pela ereção dolorosa, permanente e não desejada do pênis 

que ocorre comumente em crianças e adolescentes jovens, manifestando-se nas primeiras 

horas da manhã, com risco de causar impotência sexual. São definidas duas formas clínicas: o 

priapismo agudo, caracterizado por duração prolongada (mais de 3 h), e que pode levar à 

impotência, e o priapismo intermitente crônico, caracterizado por crises repetidas, mas de 

curta duração (menos de 3 h), e que pode evoluir para priapismo agudo(24). 

O priapismo é considerado uma urgência urológica, tendo sido associado a AF 

pela primeira vez em 1934. Aparece como complicação de AF em 2.4 a 5% dos pacientes 

masculinos. Por sua vez, dos pacientes que procuram atendimento médico para o priapismo, 
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10 a 20% têm AF. As ereções prolongadas e dolorosas induzem a isquemia do tecido 

cavernoso, podendo levar a fibrose peniana e disfunção do tecido erétil em até 60% dos casos 

ao longo do tempo(25). 

As Úlceras de Perna são úlceras que ocorrem geralmente no terço inferior da 

perna, sobre e ao redor do maléolo medial ou lateral, ocasionalmente sobre a tíbia ou dorso do 

pé. Sua etiologia pode ser traumática por contusões ou picadas de insetos ou espontânea por 

hipóxia tissular derivada das crises vaso-oclusivas crônicas. São lesões de tamanho variável, 

com margem definida, bordas em relevo e base com tecido de granulação(15). Podem tornar-se 

infectadas, provocando infecção sistêmica, osteomielite ou tétano. Raramente ocorrem antes 

dos 10 anos de idade e são menos freqüentes em pacientes que apresentam talassemia-α 

concomitante. Verifica-se uma incidência três vezes maior nos indivíduos do sexo masculino. 

As úlceras são resistentes à cicatrização e sofrem recidiva em mais da metade dos casos. O 

tratamento requer várias semanas para cicatrização(8). 

Tais úlceras são complicações freqüentes em adultos com AF, ocorrendo em 8% a 

10% dos pacientes homozigotos, mas existem relatos de incidência maior de 50% em 

pacientes que residem em áreas tropicais. A variabilidade ocorre por diferenças genéticas e 

condições ambientais. Elas são dolorosas e podem ser únicas ou múltiplas, tendo preferência 

por áreas que possuem menor tecido subcutâneo e pele fina(26). 

A criança portadora de AF apresenta a partir de 2 anos de idade um retardo de 

crescimento somático que afeta mais o peso do que a altura e que se acentua progressivamente 

até os 18 anos. Esse comprometimento do crescimento na AF pode ser derivado de diversos 

fatores, tais como hipóxia tecidual causada por anemia grave, efeitos agudos e crônicos da 

vaso-oclusão, disfunção endócrina associada a anemia, injúria orgânica crônica causada pela 

falcização, baixa ingesta dietética ou elevado requerimento energético e baixas condições 

sócio-econômicas(27). 

O retardo da maturação esquelética em pacientes portadores de AF foi 

demonstrado em vários estudos, principalmente a partir dos três anos de idade e com uma 

tendência de piora ao longo dos anos. As mudanças puberais começam tardiamente em ambos 

os sexos, correlacionando com a demora no estirão puberal. A menarca nas pacientes 

portadoras de AF ocorre cerca de dois a três anos de idade mais tarde que o normal(27). 

As infecções são as complicações muito freqüentes em indivíduos com AF. As 

alterações esplênicas aumentam a susceptibilidade a infecções por organismos encapsulados, 

notadamente o Haemophilus influenzae tipo b e o pneumococo. O risco de infecção por este 

último em crianças com AF menores de 5 anos é aproximadamente 30 a 100 vezes maior que 
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em crianças saudáveis. Foi observado, ainda, que pacientes com AF possuem um risco 25 

vezes maior de desenvolver infecções por salmonelas, especialmente crianças maiores e 

adultos(28). 

Os principais agentes etiológicos associados a episódios de infecção bacteriana 

invasiva nos indivíduos com AF, em ordem decrescente de freqüência, são: Streptococos 

pneumoniae, Salmonella sp., Haemophilus influenzae tipo b, Escherichia coli e Klebsiella sp. 

É extremamente importante lembrar que qualquer infecção bacteriana no indivíduo com AF 

tem grande potencial de evoluir para sepse, muitas vezes com êxito letal, se não for 

identificada e tratada precocemente(28). 

A meningite na AF representa primariamente um problema de lactentes e crianças 

pequenas, sendo S. pneumoniae a causa mais freqüente e H. influenzae do tipo b um causador 

menos comum. A pneumonia parece ser a mais comum infecção encontrada e os patógenos 

mais freqüentes são Mycoplasma pneumoniae e vírus respiratórios. A osteomielite também 

ocorre comumente na AF, talvez devido à infecção do osso infartado. Dentre os pacientes 

com AF, a osteomielite é comumente causada por espécies de Salmonella(8). 

Indivíduos com AF também são mais susceptíveis a infecções do trato urinário. Há 

predomínio em mulheres, e os principais agentes etiológicos são os germes gram-negativos, 

especialmente a Escherichia coli, que incide predominantemente após os 20 anos de idade, 

possivelmente refletindo a atividade sexual, com maior probabilidade de infecções do trato 

urinário com dano isquêmico renal. Alguns tipos de vírus estão associados à crise aplástica 

transitória (parada transitória da eritropoese) em pacientes com AF, especialmente o 

parvovírus B19, cujo principal alvo é a célula eritróide imatura(28). 

A anemia hemolítica que afeta os pacientes com AF, apresenta-se com icterícia, 

elevação e predomínio da bilirrubina indireta e aumento de reticulócitos. Níveis baixos de Hb, 

entre 6,0 e 11,0g/dl, acometem a maioria dos portadores de AF, entretanto, os pacientes não 

apresentam sintomas importantes de anemia, como cansaço, dispnéia e claudicação 

intermitente. Por isso, a transfusão não é o tratamento mais indicado(20). 

A vida média dos eritrócitos é diminuída na AF, o que pode gerar uma taxa 

aumentada de hemólise designada como crise hemolítica. Tais crises são muito raras e, em 

muitos casos, mudanças tidas como devido ao aumento da hemólise representam outras 

complicações da AF. Um acréscimo no nível de icterícia não é necessariamente um indicador 

do aumento da hemólise. Outras causas da icterícia, tais como hepatite, cirrose e litíase biliar 

devem ser consideradas(8). 
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A gestação na AF frequentemente conduz a morbidade materno-fetal significativa. 

Mulheres falcêmicas podem ter a doença agravada quando gestantes, com piora da anemia e 

aumento da frequência e gravidade das crises dolorosas e das infecções. Por outro lado, a AF 

pode influenciar desfavoravelmente a evolução da gestação. As gestantes estão sob maior 

risco de desenvolver parto prematuro, sendo que 30% a 50% evoluem para o parto antes de 

completar 36 semanas de gestação. A causa mais comum de morbidade na gestante com AF 

são as crises dolorosas, além de outras complicações como infecções pré e pós-parto 

(especialmente a pielonefrite e as pneumonias), restrição do crescimento fetal, 

natimortalidade, abortamentos espontâneos, agravamento das lesões ósseas e da retinopatia, 

baixo peso ao nascimento e pré-eclâmpsia(29). 

 

Diagnóstico laboratorial 

Um método utilizado na rotina laboratorial para detecção de AF é a eletroforese de 

Hbs, que consiste em submeter a amostra a uma corrente elétrica direta que direciona as Hbs 

através de um suporte-matriz (acetato de celulose, agarose, amido, poliacrilamida ou outros), 

tamponado em um pH específico, geralmente pH 8,6. A migração protéica ocorre com 

velocidade constante à medida que o tempo avança formando as bandas eletroforéticas 

(Figura 4). É um procedimento cronometrado, pois a proteína continua a migrar a menos que 

a corrente elétrica seja interrompida(20). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Padrão de migração eletroforética dos diferentes tipos de Hbs. 

Fonte: RIO DE JANEIRO, 2002.  
 

Como mostrado na figura 1, a amostra 1 é um padrão normal (Hb AA), a amostra 

2 (Hb AS) representa o portador de TF, a amostra 3 (Hb SS) a AF, a amostra 4 (Hb S Beta-

Talassemia) caracteriza o aumento de Hb A2 e Hb F, a amostra 5 exemplifica a dupla 

heterozigose entre a Hb S e a Hb C (Hb SC), e a amostra 6 também é o exemplo de dupla 

heterozigose entre Hb S e Hb D (Hb SD)(15) (RIO DE JANEIRO, 2002). 
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A eletroforese de Hbs é considerada por muitas autoridades como "Padrão-ouro" 

para o diagnóstico de hemoglobinopatias como a AF, mas pode apresentar dificuldades na 

determinação da Hb durante o período neonatal, pois em meio alcalino, a Hb F tem uma 

mobilidade intermediária entre a Hb A e S. Além disso, grandes quantidades de Hb F podem 

dificultar a identificação precisa das demais. Para esclarecer esse fato, recorre-se então à 

eletroforese ácida, onde a Hb F corre mais à frente, permitindo assim uma melhor definição 

das Hb A e S. A eletroforese por focalização isoelétrica é considerada um método conveniente 

para detectar variantes da Hb, mesmo quando em baixas concentrações, como ocorre no 

período neonatal, além de possibilitar a distinção entre o homozigoto e o heterozigoto. 

Mostrou-se superior à eletroforese em acetato de celulose, pois apresentou melhor resolução e 

possibilitou a separação da HbS da HbF(20). 

Os testes de solubilidade são rápidos e fáceis de realizar e são usados como um 

rápido teste de triagem, em emergências ou como um teste confirmatório para Hb S após 

eletroforese em acetato de celulose. Esse teste é baseado na insolubilidade da 

desoxihemoglobina S em solução hemolisante composta por ditionito de sódio em tampão 

fosfato. Teste positivo é indicado com turbidez da solução. Preparações comerciais desse tipo 

de teste (como por exemplo o teste Sickledex) são largamente difundidas entre os laboratórios 

clínicos e, como há grandes variações em especificidade e sensibilidade, considerações 

cuidadosas devem ser feitas na interpretação dos resultados(8). 

O HPLC, cromatografia líquida de alta precisão, tem sido utilizado desde 1980 

como um método para separação de hemoglobinas. Trata-se de um sistema automatizado que 

utiliza uma mini-coluna preenchida com um polímero de troca catiônica. As amostras são 

eluídas com água destilada, utilizando dois tampões de eluição fosfato de diferentes 

concentrações, que são introduzidas no sistema de fluxo de análise a uma velocidade 

controlada de 2ml/min. Cada amostra é injetada no sistema de fluxo de análise através de uma 

sonda automática. Assim que a concentração da mistura aumenta, a Hb mais fortemente 

ligada na coluna é eluída. A identificação das Hbs desconhecidas é fornecida através da 

comparação do tempo de retenção dessas Hbs com o de uma Hb-padrão, analisada pelo 

mesmo sistema(20). 

Os testes de afoiçamento são, em geral, baseados na mistura da amostra sangüínea 

desejada com um agente redutor que consome o oxigênio do meio (como por exemplo o 

metabissulfito de sódio) gerando a polimerização das moléculas de Hb e o conseqüente 

afoiçamento das hemácias. São rapidamente positivos em todas as células, às vezes 

parcialmente. Esses tipos de teste indicam a presença de Hb S, contudo não fazem distinção 
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entre AF e TF. Por essa razão esses testes não são mais usados para diagnosticar AF, além do 

que a eletroforese da Hb permite o diagnóstico preciso da AF(8). 

No hemograma, a presença patognomônica de drepanócitos (eritrócitos 

falciformes) é usual, mas não é constante. Há leucocitose e plaquetas normais ou aumentadas. 

Os eritrócitos falciformes são normocrômicos, exceto na presença concomitante de talassemia 

ou deficiência de ferro(8). 

Atualmente, modernas técnicas de biologia molecular permitem o diagnóstico 

rápido e eficiente do gene da Hb S em qualquer célula nucleada, de um embrião implantado 

com cerca de 10 semanas ou em embrião em fase de pré-implantação. A técnica da PCR pode 

ser realizada em indivíduos recentemente transfundidos e é importante para confirmação 

diagnóstica e diagnóstico pré-natal. Por esta técnica tornou-se possível a amplificação do 

fragmento específico do gene da globina β que contém o sítio de mutação. Apesar de serem 

técnicas de alta especificidade, os métodos de biologia molecular ainda são caros para serem 

usados na prática diária. Porém, avanços na metodologia que os tornem mais rápidos e de 

menor custo certamente trarão vantagens no uso desta tecnologia(8). 

As anemias hereditárias ainda não têm cura, mas podem ser controladas. 

Entretanto, quando o diagnóstico é feito precocemente e tratadas adequadamente com os 

meios disponíveis atualmente, há significativa redução da morbidade e mortalidade(30). As 

opções terapêuticas disponíveis atualmente para tratamento da AF incluem o transplante de 

medula óssea (TMO), a hidroxiuréia (HU) e a transfusão de hemácias(31). 

No Brasil, o diagnóstico precoce através da triagem neonatal e a inclusão dos 

pacientes num programa de atenção integral podem mudar a história natural da doença e 

auxiliar no bom prognóstico dos pacientes falcêmicos(32). 

 

Considerações Finais 

A AF é sem dúvida uma doença que vai muito além de seus caracteres genéticos, 

apresentando-se inserida em todo um contexto sócio-econômico, étnico e epidemiológico que 

configuram um quadro de saúde pública extremamente preocupante, sendo alvo de inúmeras 

pesquisas em diversos países do mundo. Seus mecanismos fisiopatológicos dependentes da 

falcização das hemácias são bem avaliados, acometendo inúmeras regiões do organismo e 

causando manifestações clínicas muitas vezes severas com conseqüente morbimortalidade 

aumentada. 
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Infelizmente a terapia na AF ainda carece de evolução, pois ainda não promove a 

cura do paciente, atuando na redução de suas complicações ou como método preventivo das 

mesmas. Espera-se que os estudos com o TMO estejam muito avançados em um futuro 

próximo, para que esse método seja consolidado como procedimento curativo e, ao mesmo 

tempo, tenha um custo baixo para que possa atender as camadas sociais menos favorecidas. 

Portanto, a tecnologia científica aparece como uma importante aliada do paciente falcêmico, 

podendo propiciá-lo nos próximos anos uma vida normal, livre da doença e dos estigmas 

causados por ela. 
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