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Resumo 
 
 

Anemia falciforme é a forma mais comum de um grupo de hemoglobinopatias 

genéticas na qual hemoglobina humana normal (Hb A) é parcial ou 

completamente substituída por hemoglobina falciforme mutante (Hb S).  

A causa da Hb S é uma mutação puntiforme com uma única substituição de 

aminoácidos (ácido glutâmico pela valina) na porção 6 da cadeia de b-globina.  

Anemia falciforme afeta cerca de 250.000 crianças a cada ano, principalmente 

aquelas de determinadas etnias como negros e descendentes desses no 

Mediterrâneo, Caribe, Américas Central e do Sul.  

Mesmo com todo o conhecimento  dessa doença, o tratamento baseia-se no 

controle das crises e na profilaxia. Inúmeros avanços têm surgido, como o 

transplante de medula óssea e a terapia genética, permitindo-se inferir que, 

num futuro próximo, a cura efetiva dessa doença seja alcançada. 
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Abstract 

Sickle cell anemia is the most common form of a group of genetic 

hemoglobinopathies in which normal adult hemoglobin (Hb A) is partially or 

completely replaced by abnormal sickle hemoglobin (Hb S). 

The cause is a single-point mutation with a single aminoacid substitution (valine 

for glutamic acid) at portion 6 of the bglobine.  

This disease affects 250.000 children each year, predominantly those of African 

ancestry, though those of Mediterranean, Caribbean, South and Central 

American, Middle eastern, or East Indian ancestry are also affected. 

Despite of all knowledge about this disease, the main treatment is to avoid crisis 

and do profilaxy and new advances 
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Doença Falciforme  

O nosso sangue é formado de células vermelhas chamadas de hemácias. 

As hemácias são células redondas repletas de um pigmento chamado de 

hemoglobina, que dá a cor vermelha ao sangue.  

Essa hemoglobina chama-se A, de adulto. A hemoglobina A e o ferro são 

responsáveis por levar o oxigênio do pulmão para todo o corpo, para que todos 

os órgãos funcionem bem. 

 

A doença é causada por uma alteração do cromossomo 11 

O cromossomo é uma sequência de DNA composto por vários genes que 

determinam as nossas características. 

O ser humano possui 46 cromossomos, 23 de cada um dos pais. 

 

O gene que determina a característica das nossas hemácias fica em uma parte 

do cromossomo 11.  

Para que haja a anemia falciforme é necessário que a mãe e o pai tenham e 

transmitam o gene defeituoso.  

Quando se recebe o gene defeituoso só de um dos pais, chamamos essa 

pessoa de portadora de traço falciforme. 

É um carreador assintomático do gene. Se essas pessoas tiverem filhos com 

alguém que tenha a doença ou com outro carreador assintomático, o filho pode 

nascer e ter anemia falciforme. 

 

É a mais frequente dessas doenças. Tem distribuição geográfica preferencial: 

África tropical (central e ocidental). No nosso meio, é encontrada de modo 

preferencial em indivíduos negros e mulatos, nas formas homozigótica e 

heterozigótica. 

A causa da alteração hemoglobínica é a substituição do ácido glutâmico por 

uma valina na posição 6 do segmento A da cadeia polipeptídica ß. 

A hemoglobina S(HbS) é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta – 

α2 ß2 ----. 

 

                                                ( KUMAR, V.; ABBAS, K. A.; FAUSTO, N.2005) 
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Como podemos observar nas figuras abaixo, as hemácias, em forma de foice, 

são mais rígidas e tendem a ficar estagnadas em órgãos em que a circulação é 

lenta. Com isso a anóxia relativa, que, por sua vez, facilita a falcização de 

novas hemácias. 

 

 

Os glóbulos vermelhos em forma de foice não circulam adequadamente na 

microcirculação, resultando tanto em obstrução do fluxo sangüíneo capilar 

como em sua própria destruição precoce.  

A anemia falciforme pode se manifestar em de forma diferente em cada 

indivíduo. Este mecanismo fisiopatológico acarreta graves manifestações 

clínicas com maior freqüência após os 3 meses de idade. 

Durante os 6 primeiros meses de vida, esses indivíduos são geralmente 

assintomáticos devido aos altos níveis de hemoglobina.                                                

( KUMAR, V.; ABBAS, K. A.; FAUSTO, N.2005). 
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Traço falciforme      

Os portadores de apenas um gene defeituoso, chamados de portadores de 

traço falciforme, costumam ser assintomáticos, inclusive com hemograma 

normal.  

Estima-se em 30 milhões de pessoas portadoras de traço no mundo todo. Suas 

hemácias não são completamente normais e sob circunstâncias desfavoráveis, 

elas podem sofrer transformação em hemácias falcêmicas. 

Pessoas com traço falcêmico têm um risco maior de morte súbita durante 

exercícios físicos prolongados. Eles possuem também maior risco de infecção 

urinária ,hemáturia e câncer renal. 

 

Prevalência  

Segundo o Programa Nacional de Triagem Neonatal, do Ministério da Saúde, 

nascem no Brasil 3.500 crianças por ano com doença falciforme e 200.000 com 

traço falciforme, e estima-se que 7.200.000 pessoas sejam portadoras do traço 

falcêmico (HbAS) e entre 25.000 a 30.000 com doença falciforme.4,7. 

O diagnóstico neonatal da doença falciforme foi implantado no Brasil através da 

Portaria nº822, do Ministério da Saúde, de 06/06/2001. 
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Tabela 1 - Manifestações clínicas da doença falciforme 

_______________________________________________________________ 

 

Vaso-oclusão 

Necrose avascular da medula óssea (crises álgicas/síndrome mão- 

pé/necrose da cabeça do fêmur) 

Filtração esplênica alterada (aumento do risco de infecções por 

germes encapsulados) 

Fibrose esplênica progressiva 

Osteomielite 

Síndrome torácica aguda 

Vasculopatia cutânea (úlceras crônicas) 

Priapismo 

Retinopatias proliferativas 

Acidente vascular encefálico 

Acometimento renal (tubulopatia/insuficiência renal crônica) 

Seqüestro de glóbulos vermelhos (agudo ou crônico) 

Crescimento e desenvolvimento puberal atrasados 

Hemólise 

Anemia (Hb entre 6 e 9 g/100 ml) 

Hiperbilirrubinemia, icterícia e pigmento biliar 

Expansão da medula óssea 

Crise de aplasia induzida pelo parvovírus humano B19 
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Quadro Clínico  

 

Crise de dor  é o sintoma mais freqüente da doença falciforme causado pela 

obstrução de pequenos vasos sanguíneos pelos glóbulos vermelhos em forma 

de foice. 

A dor é mais frequente nos ossos e nas articulações, podendo, porém, atingir 

qualquer parte do corpo. Essas crises têm duração variável e podem ocorrer 

várias vezes ao ano.  

Geralmente são associadas ao tempo frio, infecções, período pré-menstrual, 

problemas emocionais, gravidez ou desidratação; 

 

Icterícia  é o sinal mais frequente da doença. O quadro não é contagioso e não 

deve ser confundido com hepatite.  

Quando o glóbulo vermelho se rompe, aparece um pigmento amarelo no 

sangue que se chama bilirrubina, fazendo com que o branco dos olhos e a pele 

fiquem amarelos; 

 

Síndrome mão-pé -  nas crianças pequenas as crises de dor podem ocorrer 

nos pequenos vasos sanguíneos das mãos e dos pés, causando inchaço, dor e 

vermelhidão no local; 

 

Infecções -  as pessoas com doença falciforme têm maior propensão a 

infecções e, principalmente, as crianças podem ter mais pneumonias e 

meningites.  

Por isso elas devem receber vacinas especiais para prevenir estas 

complicações.  

Ao primeiro sinal de febre deve-se procurar o hospital onde é feito o 

acompanhamento da doença. Isto certamente fará com que a infecção seja 

controlada com mais facilidade; 

 

Úlcera de Perna -  ocorre mais frequentemente próximo aos tornozelos, a 

partir da adolescência. 

As úlceras podem levar anos para a cicatrização completa, se não forem bem 

cuidadas no início do seu aparecimento.  
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Para prevenir o aparecimento das úlceras, os pacientes devem usar meias 

grossas e sapatos; 

 

Sequestro do Sangue no Baço -  em crianças com anemia falciforme, o baço 

pode aumentar rapidamente por sequestrar todo o sangue e isso pode levar 

rapidamente à morte por falta de sangue para os outros órgãos, como o 

cérebro e o coração. 

É uma complicação da doença que envolve risco de vida e exige tratamento 

emergencial. 

 

Anemia Facilforme x Malária 

A relação que existe entre a anemia falciforme e a malária é que os portadores 

da doença falciforme geralmente são mais resistentes à malária do que as 

pessoas que não têm essa deficiência. 

Isso ocorre porque os protozoários Plasmodium necessariamente se 

reproduzem no interior das hemácias humanas e as hemácias danificadas do 

indivíduo falciforme não são adequadas a esse tipo de função, mesmo quando 

exposto ao vetor da doença. 

 

Diagnóstico Laboratorial 

Baseia-se nos achados do hemograma, que mostra a presença de anemia de 

tipo hemolítico, na prova de falcização dos eritrócitos e na eletroforese de 

hemoglobina, que revela a variante HbS.  

Normalmente 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 de leucócitos e de plaquetas, 

dependendo da presença de infecção. 

Há alteração qualitativa de eritrócitos, como policromasia,poiquilocitose, 

anisocitose, pontuação basófila, corpúsculo de Howell-Jolly,eritroblasto 

circulantes e hemácia em alvo.  

É freqüente o achado de hemácias alongadas,lembrando já em forma de foice.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plasmodium
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É necessário o diagnóstico pré natal dessa hemoglobinopatia, feito durante o 

primeiro trimestre de gestação.  

 O teste do pezinho, realizado gratuitamente antes do bebê receber alta da 

maternidade, proporciona a detecção precoce de hemoglobinopatias, como a 

anemia falciforme. ( MOTTA, V. T.2003). 

 

Diagnóstico diferencial 

 O diagnóstico diferencial entre as hemoglobinopatias com teste de falcização 

positivo (síndrome falcêmica ou falciformes) não é fácil. Baseia-se na 

morfologia dos eritrócitos circulantes,e principalmente, no estudo eletroférico da 

hemoglobina.  

A eletroforese de hemoglobina, feita rotineiramente em pH alcalino, mostra 

variante HbS, com mobilidade diferente da hemoglobina A. (MOTTA, V. 

T.2003). 

 

Diagnóstico por imagem 

Os exames de raio X simples,a tomografia computadorizada e a ressonância 

magnética são importantes para o estudo e o diagnóstico de lesões óssea ou 

viscerais nos pacientes.( MOTTA, V. T.2003). 

 

Tratamento 

Pesquisa-se que o  tratamento para tentar conseguir a cura da anemia 

falciforme é o transplante de medula óssea. 

Este tratamento, no entanto, foi realizado em um número relativamente 

pequeno de pacientes ao redor do mundo, com maior taxa de sucesso entre 

crianças.  

Ainda é necessário um número maior de estudos e a determinação de 

características clínicas que permitam indicar o transplante com maior 

segurança.  

Alguns trabalhos experimentais tem sido feitos com terapia gênica. 

Do ponto de vista clínico, o uso de hidroxiuréia, um quimioterápico inibidor 

da ribonucleotidase vem se revelando útil, por diminuir o número de episódios 

dolorosos e síndrome torácica aguda.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Medula_%C3%B3ssea
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidroxiur%C3%A9ia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quimioterapia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ribonucleotidase&action=edit&redlink=1
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Esta medicação atua por diversos meios, aumentando hemoglobina fetal, 

diminuindo leucócitos e reticulócitos aderentes ao endotélio e elevando os 

níveis de óxido nítrico.  

O uso de hidroxiuréia deve ser feito com supervisão médica, pelo risco de 

depressão da função da medula óssea e infecções.  

Além disso os usuários não podem engravidar durante seu uso pelo risco de 

teratogenicidade para o feto.  

A experiência clínica de 25 anos com esta medicação não revelou aumento da 

chance de câncer em seus usuárioe e trabalhos recentes sugerem aumento da 

sobrevida dos pacientes. 

São realizadas transfusões durante exacerbações da anemia.  

Pacientes com complicações graves, como acidente vascular cerebral, são 

submetidos a regimes regulares de transfusão sanguínea. 

Pacientes neste regime tendem a acumular ferro no organismo, o que pode ser 

controlado com o uso de substâncias quelantes. 

Se o ferro não for adequadamente quelado pode se depositar em órgãos como 

fígado e coração trazendo outras complicações. 

Durante crises, deve ser administrada hidratação intravenosa e analgesia 

preferencialmente com opioides. 

Toda crise dolorosa tem de ser avaliada como alerta de complicações graves, 

como a síndrome torácica aguda. O tratamento deve evitar hiper-hidratação e 

hiper-sedação e privilegiar a fisioterapia respiratória. (Associação Brasileira de 

Transplante de Órgãos. Estatísticas de transplantes. Disponível em: 

<www.abto.org.br/populacao/populacao.asp#> 2006. Acesso em: 10 de 

Outubro de 2012.) 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leuc%C3%B3cito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reticul%C3%B3cito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Endot%C3%A9lio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transfus%C3%A3o
http://www.abto.org.br/populacao/populacao.asp
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Considerações finais 

 

Conclui-se que a prevalência da anemia falciforme é considerada alta.Não há 

nenhum tratamento que leve a cura da doença falciforme. 

Porém foram realizados alguns transplantes de medula óssea que obtiveram 

um resultado positivo. 

Devido ao número desses transplantes ainda serem baixo,o Ministério da 

Saúde,ainda não considera o transplante de medula óssea como tratamento de 

cura para a doença falciforme. 
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