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RESUMO 
 
 

  
A Doença Falciforme é uma das doenças hematológicas herdadas mais comuns em 
todo o mundo, atingindo expressiva parcela da população dos mais diferentes países. 
Esta hemoglobinopatia surgiu nos países do centro-oeste africano, da Índia e do leste 
da Ásia, há cerca de 50 a 100 mil anos, entre os períodos paleolítico e mesolítico. A 
Doença Falciforme ocorre em indivíduos homozigóticos para uma substituição pontual 
de uma base nitrogenada, a timina por adenina, no sexto códon do éxon 1 no DNA do 
cromossomo 11, ocasionando assim, o surgimento de uma hemoglobina patológica, 
denominada hemoglobina S (HbS). A troca de bases nitrogenadas no DNA, ao invés de 
codificar a produção (transcrição) do aminoácido ácido glutâmico, irá, a partir daí, 
determinar a produção do aminoácido valina, que entrará na posição 6 da seqüência de 
aminoácidos que compõem a cadeia beta da hemoglobina, modificando sua estrutura 
molecular. A hemoglobina mutante (HbS) possui propriedades físico-químicas bastante 
diferentes da hemoglobina normal, ocasionando assim, a deformação e o enrijecimento 
da membrana celular dos eritrócitos, concorrendo para o surgimento do epifenômeno 
patológico que é a vasoclusão. Este fenômeno é responsável por toda a seqüência de 
alterações estruturais e funcionais nos mais diversos órgãos e sistemas do paciente 
acometido, tendo assim, como conseqüências as diversas repercussões clínicas 
significantes, tais como: crises dolorosas, síndrome torácica aguda (STA), acidente 
vascular cerebral (AVC), esplenomegalia, crise aplástica, priapismo, úlceras de perna, 
manifestações osteoarticulares, dactilite, doença renal, manifestações hepatobiliares, 
colelitíase, manifestações oftalmológicas, infecções, complicações cardiovasculares, 
etc. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Doença Falciforme é uma importante hemoglobinopatia hereditária, um tipo 

de doença caracterizada pela produção de hemoglobinas defeituosas. Trata-se de uma 

hemoglobinopatia causada por uma mutação pontual na sexta posição na cadeia de 

beta-globina levando à substituição do resíduo de valina por um resíduo de ácido 

glutâmico. As propriedades físico-químicas anormais resultantes da hemoglobina 

falcêmica (hemoglobina S) são responsáveis pela doença falcêmica. 

As moléculas de hemoglobina S, quando desoxigenadas, sofrem agregação e 

polimerização. Inicialmente, o citosol do eritrócito se converte de um líquido fluido em 

um gel viscoso à medida que a hemoglobina S forma agregados, com isso, a 

desoxigenação continuada, os agregados de moléculas de hemoglobina S se reúnem 

na forma de fibras longas dentro dos eritrócitos, produzindo uma forma distorcida de 

foice ou folha de azevinho. A falcemização de eritrócitos é inicialmente um fenômeno 

reversível, com a oxigenação, a hemoglobina S se despolimeriza e a forma das células 

se normaliza, portanto, com episódios repetidos de falcemização, ocorrem danos á 

membrana e os eritrócitos se tornam irreversivelmente falcemizados, mantendo a sua 

forma anormal mesmo quando totalmente oxigenados. Conseqüentemente com a lesão 

provocada na membrana, os eritrócitos se tornam preenchidos por cálcio, o qual é 

normalmente rigorosamente excluído. Íons de cálcio ativam um canal iônico de 

potássio, levando a um efluxo de potássio e água, desidratação intracelular e um 

aumento na concentração de hemoglobina celular média. Estas alterações da 
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membrana dos eritrócitos são extremamente importantes na patogênese das oclusões 

microvasculares e das diversas outras complicações clínicas provocadas pelo 

fenômeno da falcemização dos eritrócitos. 

A primeira descrição na literatura médica de um caso clínico de doença 

falciforme deveu-se à observação de eritrócitos alongados e em forma de foice no 

esfregaço sanguíneo de Walter Clement Noel, jovem negro, originário de Granada 

(Índias Ocidentais), estudante do primeiro ano do Chicago College of Dental Surgery, 

admitido no Presbyteriam Hospital com anemia. Em 1917, Emmel observou a 

transformação da hemácia na sua forma original, bicôncava, para a forma de foice, in 

vitro, e em 1922, o termo anemia falciforme foi utilizado por Manson. Em 1927, Hanh e 

Gillepsie descobriram que a falcização dos eritrócitos ocorria como conseqüência da 

exposição das células a uma baixa tensão de oxigênio. Em 1947, Accioly, no Brasil, 

pela primeira vez havia sugerido que a falciformação ocorria como conseqüência de 

uma herança autossômica dominante, mas só em 1949, através dos trabalhos de Neel 

e Beet, é que se definiu a doença somente em estado de homozigose, sendo os 

heterozigotos portadores assintomáticos.  

Ainda em 1949, Linnus Pauling demonstraram que havia uma diferente 

migração eletroforética da hemoglobina de pacientes com doença falciforme, quando 

em comparação com a hemoglobina de indivíduos normais. Com isso, ficou 

caracterizado que a doença falciforme era ocasionada pela substituição do ácido 

glutâmico por valina na cadeia beta da hemoglobina, dando origem ao conceito de 

doença molecular. Através dessa determinada mutação pontual, se tem a origem da 

hemoglobina S, que é a principal responsável pelo fenômeno de falcemização dos 

eritrócitos, que conseqüentemente irá ocasionar as repercussões clínicas significantes 

nos pacientes portadores da doença falciforme. 
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aumento na concentração de hemoglobina celular média. Estas alterações da 

membrana dos eritrócitos são extremamente importantes na patogênese das oclusões 

microvasculares e das diversas outras complicações clínicas provocadas pelo 

fenômeno da falcemização dos eritrócitos. 

A primeira descrição na literatura médica de um caso clínico de doença 

falciforme deveu-se à observação de eritrócitos alongados e em forma de foice no 

esfregaço sanguíneo de Walter Clement Noel, jovem negro, originário de Granada 

(Índias Ocidentais), estudante do primeiro ano do Chicago College of Dental Surgery, 

admitido no Presbyteriam Hospital com anemia. Em 1917, Emmel observou a 

transformação da hemácia na sua forma original, bicôncava, para a forma de foice, in 

vitro, e em 1922, o termo anemia falciforme foi utilizado por Manson. Em 1927, Hanh e 

Gillepsie descobriram que a falcização dos eritrócitos ocorria como conseqüência da 

exposição das células a uma baixa tensão de oxigênio. Em 1947, Accioly, no Brasil, 

pela primeira vez havia sugerido que a falciformação ocorria como conseqüência de 

uma herança autossômica dominante, mas só em 1949, através dos trabalhos de Neel 

e Beet, é que se definiu a doença somente em estado de homozigose, sendo os 

heterozigotos portadores assintomáticos.  

Ainda em 1949, Linnus Pauling demonstraram que havia uma diferente 

migração eletroforética da hemoglobina de pacientes com doença falciforme, quando 

em comparação com a hemoglobina de indivíduos normais. Com isso, ficou 

caracterizado que a doença falciforme era ocasionada pela substituição do ácido 

glutâmico por valina na cadeia beta da hemoglobina, dando origem ao conceito de 

doença molecular. Através dessa determinada mutação pontual, se tem a origem da 

hemoglobina S, que é a principal responsável pelo fenômeno de falcemização dos 

eritrócitos, que conseqüentemente irá ocasionar as repercussões clínicas significantes 

nos pacientes portadores da doença falciforme. 

REPERCUSSÕES CLÍNICAS CAUSADAS PELA DOENÇA FALCIFORME 

 

 

A clínica da doença falciforme, é por sua vez, muito variável, pois depende de 

fatores genéticos, sociais, culturais e ambientais, principalmente. Nos últimos anos as 
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expectativas com relação à morbidade e à mortalidade da doença falciforme 

modificaram-se significativamente, em parte devido à maior precisão e precocidade no 

diagnóstico, e também pelo crescente volume de novos conhecimentos sobre a doença. 

A outra parte se deve, à gradual sensibilidade dos órgãos de saúde pública em nosso 

país, motivado especialmente, por movimentos sociais relacionados à população negra 

e às associações de portadores da doença falciforme. 

O prognóstico dos pacientes portadores da doença falciforme permanece 

sempre difícil de ser entendido, devido á grande diversidade de manifestações clínicas, 

das variáveis que ocorrem entre diferentes faixas etárias, das condições 

socioeconômicas e da qualidade dos serviços de saúde. 

 

CRISES DOLOROSAS 

 

As crises dolorosas constituem a principal causa de morbidade e 

hospitalização da doença falciforme, podem ocorrer isoladamente ou no curso de 

complicações crônicas, e por vezes, devido á sua alta freqüência, são 

equivocadamente abordadas como dor crônica. 

Grande parte da dor gerada nos episódios agudos é nociceptiva, ou seja, 

transmitida por receptores da dor, os nociceptores e resulta de estímulos somáticos ou 

viscerais. A dor somática é mais comum, geralmente intensa, localizada e lancinante, 

envolve inicialmente estruturas profundas como periósteo, medula óssea, articulações, 

músculos, tendões, ligamentos e artérias. Já a dor visceral está relacionada ao baço, 

fígado, pulmões e outros órgãos, é geralmente vaga, mal localizada, difusa, continuada, 

e freqüentemente relacionada a náuseas, vômitos e sudorese. 

A crise álgica é definida como grave quando da necessidade de assistência 

médica e analgesia parenteral com opióides durando pelo menos quatro horas. A 

ocorrência de três ou mais dessas crises dolorosas no doente ao longo de um ano 

trata-se de uma doença falciforme de evolução grave. 

 

SÍNDROME TORÁCICA AGUDA (STA) 
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A síndrome torácica aguda (STA) é uma complicação comum, de 

apresentação variável, entre os pacientes, e constitui atualmente a maior causa de 

óbito e a segunda maior causa de hospitalização nos indivíduos com doença falciforme, 

nos países desenvolvidos. A síndrome torácica aguda é definida pela presença de 

febre, sintomas respiratórios (tosse, dor torácica e dispnéia) e infiltrados pulmonares na 

radiografia de tórax.  

As causas da síndrome torácica aguda são pouco esclarecidas, 

provavelmente a etiologia do evento é multifatorial, envolvendo infarto e infecção 

pulmonar, atelectasias secundárias a infarto de costelas e respiração superficial por dor, 

embolia pulmonar e trombose microvascular devido á aderência dos eritrócitos 

falcemizados ao endotélio. Os eritrócitos falcemizados que chegam á circulação 

pulmonar estão desoxigenados e provavelmente contendo polímeros de hemoglobina 

S, assim, qualquer doença pulmonar ou estado hipoventilatório que provoque hipóxia 

deflagra a polimerização intracelular e a falcização eritrocitária, contribuindo para o 

fenômeno vaso-oclusivo. 

 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) 

 

O acidente vascular cerebral (AVC) trata-se de uma complicação catastrófica 

da doença falciforme e uma das maiores causas de óbitos em crianças e adultos. Na 

doença falciforme, mais da metade dos acidentes vascular cerebral são isquêmicos, 

seguidos pelos hemorrágicos e pelos acidentes isquêmicos transitórios. Os fatores de 

risco para acidente vascular cerebral isquêmico são acidente isquêmico transitório 

prévio principalmente, baixo valor de hemoglobina, alta freqüência de síndrome torácica 

aguda e pressão arterial sistólica elevada. O acidente vascular cerebral hemorrágico 

está associado com baixo valor de hemoglobina e elevado número de leucócitos. 

Essa complicação clínica na doença falciforme acomete tanto os vasos de 

pequeno quanto os de grande calibre, infartos nas zonas marginais das artérias 

sugerem perda de vasos distais menores. Artérias maiores como as do polígono de 

Willis, carótidas internas e do sistema vértebro-basilar geralmente se apresentam com 

estenose e oclusão. Como conseqüência da oclusão dos vasos intracranianos maiores, 
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há formação de uma massa composta de pequenos vasos sanguíneos friáveis, o 

chamado padrão “moya-moya”, freqüentemente observado nos pacientes com doença 

falciforme. 

 

CRISE APLÁSTICA 

 

A crise aplástica é uma complicação aguda que ocorre principalmente em 

crianças com doença falciforme, é a maior causa de anemia aguda nessa faixa etária. 

Essa queda abrupta no valor da hemoglobina é ocasionada por aplasia ou hipoplasia 

eritróide transitória em medula outrora hiper-regenerativa que, superposta á destruição 

aumentada e continuada dos eritrócitos na periferia, provoca anemia grave em poucos 

dias. A crise aplásica deve ser suspeitada á apresentação de uma criança febril com 

piora da anemia, palidez e fraqueza progressiva, sem aumento importante da icterícia, 

e valores baixos de hemoglobina e reticulócitos em relação ao estado basal. O curso 

dessa complicação clínica é geralmente transitório durando de uma a duas semanas. 

 

PRIAPISMO 

 

Entre as manifestações clínicas decorrentes da vaso-oclusão na doença 

falciforme, encontra-se o priapismo, que trata-se de uma ereção dolorosa, involuntária e 

sustentada do pênis, durando mais de trinta minutos, associada ou não ao estímulo 

sexual. Normalmente a ereção é iniciada em resposta a estímulos psicológicos, táteis 

ou nervosos, e resulta do aumento do fluxo sanguíneo para ambos os corpos 

cavernosos e corpo esponjoso do pênis, os quais não possuem comunicação vascular 

entre si. Esse influxo de sangue, mediado em parte pela diminuição da atividade alfa-

adrenérgica e conseqüente vasodilatação arterial local, provocando ingurgitamento dos 

sinusóides os quais, distendidos, comprimem as veias contra a fáscia que reveste o 

órgão e dificultam a drenagem venosa causando tumescência peniana. 

A impotência sexual é a principal seqüela do priapismo e acontece em um 

quarto dos casos, a grande maioria deles ocorrendo após episódios prolongados, 
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pacientes com recorrência freqüente de episódios agudos podem apresentar perda 

parcial da função sexual. 

 

SEQUESTRO ESPLÊNICO 

 

O baço é o primeiro órgão a sofrer com os efeitos da doença falciforme na 

microvasculatura. O seqüestro esplênico é uma complicação resultante da estase 

aguda dos eritrócitos falciformes nos sinusóides do baço, que aumenta de volume, 

conseqüentemente, ocorrem anemia, reticulocitose, plaquetopenia leve e hipovolemia. 

Esse evento é definido como uma queda súbita de pelo menos 20% do hematócrito 

basal, associada ao aumento de 2 centímetros ou mais do baço à palpação. 

O quadro clínico é caracterizado por palidez mucocutânea de instalação 

súbita, acompanhada de distensão e dor abdominal pela esplenomegalia, podendo 

ocorrer polidipsia, a hepatomegalia, por vezes observada, não é tão marcante quanto a 

esplenomegalia. A perda do volume sanguíneo para o baço logo leva ao choque, com 

taquidispnéia intensa, taquicardia e astenia importante. 

 

COLELITÍASE 

 

A colelitíase é a complicação digestiva mais comum no paciente portador da 

doença falciforme e sua incidência aumenta com a faixa etária. Estima-se que até 50% 

dos adultos jovens falciformes apresentem complicações digestivas relacionadas à 

presença de barro biliar (bile espessa) e colelitíase. 

A hemólise crônica característica da doença falciforme é o fator de risco mais 

importante para o desenvolvimento de litíase biliar. A formação de cálculos biliares 

pigmentados se dá pela destruição prematura dos eritrócitos falcizados, acúmulo de 

seus precursores e precipitação dos sais biliares (bilirrubinato de cálcio), além de 

hiperbilirrubinemia indireta crônica. A hemólise é a principal causa de colelitíase em 

crianças e adolescentes portadores da doença falciforme. O aumento da concentração 

de bilirrubinato, acima da solubilidade normal, resulta em precipitação. 
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ÚLCERAS DE PERNA 

 

As úlceras de perna, da mesma forma que a osteonecrose, são complicações 

comuns, freqüentemente crônicas e incapacitantes, com alta repercussão na qualidade 

de vida dos pacientes com doença falciforme. As úlceras de perna ocorrem uni ou 

bilateralmente, principalmente nos maléolos laterais e mediais dos tornozelos, mas 

podem se desenvolver no dorso dos pés e nas pernas, e existem raros relatos dessa 

complicação nas mãos. 

O desenvolvimento das lesões na perna está provavelmente relacionado à 

deformabilidade precária dos eritrócitos falciformes, que prejudicam a circulação nos 

capilares dérmicos e promovem necrose tecidual. 

 

OSTEONECROSE 

 

A osteonecrose (ou necrose isquêmica) é uma complicação comum, dolorosa 

e debilitante da doença falciforme. Geralmente é insidiosa e progressiva, acometendo 

principalmente quadril (cabeça de fêmur) e ombros (cabeça de úmero), mas pode afetar 

qualquer osso do corpo, três quartos dos pacientes com osteonecrose do úmero 

também apresentam lesão no quadril. 

A fisiopatologia dessa lesão é pouco conhecida, porém, presume-se que o 

evento inicial seja a obstrução dos sinusóides medulares pelas células falciformes, com 

conseqüente necrose da medula óssea e das células que formam o tecido ósseo, e 

essa necrose provocaria um processo de reparação óssea que, apesar de melhorar a 

lesão, principalmente em indivíduos jovens, produziria também um aumento da pressão 

intramedular, o que levaria à reabsorção óssea e ao colapso da estrutura da cabeça do 

fêmur. 

 

HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR 

 

A hipertensão arterial pulmonar é uma complicação comum em pacientes 

com doença falciforme. A despeito das elevações leves das pressões pulmonares 
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desses pacientes, a morbimortalidade é alta, e em pacientes adultos com doença 

falciforme, a hipertensão pulmonar é um fator de risco muito importante. A patogênese 

da hipertensão pulmonar relacionada a doença falciforme é multifatorial, e inclui 

hemólise, baixos níveis de óxido nítrico, hipóxia crônica, tromboembolismo, doença 

hepática crônica e asplenia. 

A hipertensão arterial pulmonar trata-se de um distúrbio caracterizado por 

elevações da pressão arterial pulmonar e da resistência vascular pulmonar, vem sendo 

reconhecida, com maior freqüência, em pacientes portadores da doença falciforme. Em 

estudos de autópsia, aproximadamente 75% dos pacientes com doença falciforme 

apresentam evidência histológica de hipertensão pulmonar.  

 

DACTILITE 

 

Dactilite também é conhecida como síndrome mão-pé, trata-se de uma 

complicação vaso-oclusiva aguda caracterizada por dor e edema no dorso das mãos ou 

dos pés (ou ambos simultaneamente), por vezes acompanhados de calor e eritema 

local. Febre e leucocitose podem ser observadas na crise aguda e , nesses casos, 

deve-se fazer diagnóstico diferencial com osteomielite e artrite juvenil. 

 

DOENÇA RENAL 

 

A hiperosmolalidade, a hipoxemia e a acidose local que caracterizam o 

microambiente da medula renal na doença falciforme promovem a polimerização da 

hemoglobina S e contribuem para à vaso-oclusão intra-renal, que é o fenômeno 

responsável pelas complicações dos rins. 

A perda da função renal, em boa parte decorrente da hiperfiltração glomerular 

prolongada, aumenta consideravelmente a morbidade e a mortalidade dos pacientes 

com doença falciforme, que sobrevivem em média apenas quatro anos após o 

diagnóstico da insuficiência renal. A avaliação da creatinina sérica deve ser cuidadosa e 

levar em consideração a influência da massa muscular diminuída e a alta taxa de 
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filtração glomerular do paciente com doença falciforme, além da hipersecreção tubular 

de creatinina que ocorre nessa doença. 

 

MANIFESTAÇÕES HEPATOBILIARES 

 

As doenças do trato biliar e do parênquima hepático constituem as principais 

complicações do sistema digestivo na doença falciforme. Cerca de 70 a 80% dos 

pacientes com doença falciforme apresentam hepatomegalia.  

Enzimas e testes de função hepática estão freqüentemente alterados, no 

entanto, essas alterações nem sempre traduzem existência de doença hepática, desse 

modo, o aumento da fosfatase alcalina, principalmente em crianças e adolescentes, 

pode ocorrer devido ao crescimento ou às lesões ósseas, e não por hepatopatia. 

 

MANIFESTAÇÕES OFTALMOLÓGICAS 

 

A doença falciforme pode ocasionar lesões oculares em diferentes graus de 

intensidade, geralmente resultantes de fenômenos vaso-oclusivos, podendo por vezes 

passar despercebida ou cursar com complicações visuais, culminando com cegueira.  

A retinopatia falciforme é uma complicação muito comum e, seguramente, a 

manifestação mais típica da hemoglobinopatia SC, afetando um terço desses 

indivíduos, ao passo que é rara a sua observação entre os pacientes com doença 

falciforme. A retinopatia falciforme pode-se apresentar de duas formas: não-proliferativa 

e proliferativa. 

Na forma não-proliferativa os achados mais característicos da patologia são 

as hemorragias retinianas do tipo salmon patch e as hiperpigmentações retinianas do 

tipo black sunburst, as hemorragias ocorrem por provável necrose isquêmica da parede 

vascular. Já a retinopatia proliferativa ocorre em resposta á oclusão dos vasos na 

periferia da retina. 

MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES 
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Assim como qualquer indivíduo com anemia crônica, os pacientes com 

doença falciforme freqüentemente apresentam sintomas cardiorrespiratórios como 

palpitações, dispnéia e fadiga, os quais se exacerbam durante o esforço físico.  

Dois são os principais fatores responsáveis pelas complicações 

cardiovasculares: o fenômeno de vaso-oclusão e a diminuição da afinidade entre o 

eritrócito e o oxigênio na doença falciforme. Apesar da ocorrência comum de dor 

torácica e do fato de a maior extração de oxigênio do organismo ocorrer no tecido 

cardíaco, o infarto do miocárdio não é freqüente na doença falciforme. A oclusão de 

pequenos vasos e capilares em determinados locais do coração pode provocar lesão 

do sistema de condução de impulsos e de quimiorreceptores cardíacos, resultando em 

disfunção do sistema nervoso autônomo do coração, o que poderia explicar em parte, 

as mortes súbitas observadas na doença falciforme. 

Em geral, pacientes com doença falciforme, apresentam pressão arterial mais 

baixa do que indivíduos normais. Provavelmente, esse fato é uma conseqüência da 

secreção aumentada de sódio e maior excreção de água que ocorre na doença 

falciforme, o que impede a expansão do volume plasmático necessário para manter o 

estado hipertensivo. 

 

INFECÇÃO 

 

A infecção é a principal causa de morbimortalidade durante os primeiros anos 

de vida na doença falciforme, e o principal agente infeccioso nessa condição é o 

Streptococcus pneumoniae (pneumococo).  

A perda da função reticuloendotelial do baço leva à maior susceptibilidade a 

infecções por bactérias encapsuladas, como o pneumococo e o H. influenzae. Também 

evidências de alteração na função dos neutrófilos podem contribuir para o menor 

combate à infecção. 

A susceptibilidade à infecção pelo pneumococo decorre da deficiência de 

opsonização dessa bactéria por falta de anticorpos específicos contra ela, 

provavelmente relacionada à baixa produção de anticorpos pelo baço debilitante do 

doente. Outra causa de morbimortalidade significativa são as infecções pelo H. 
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influenzae, responsável por boa parte sepse e meningite na deonça falciforme. No 

paciente adulto, observa-se maior freqüência das infecções por bactérias gram-

negativos como a Escherichia coli, Klebsiella e Salmonella.  

A osteomielite também é uma infecção muito comum nos primeiros anos de 

vida, porém rara na idade adulta. Pacientes com doença falciforme apresentam risco 

cem vezes maior de desenvolver osteomielite quando comparados à população geral. 

O acometimento pode ser localizado ou multifocal, e comumente envolve ossos longos, 

porém outros locais também são afetados como pelve e esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
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A doença falciforme possui grandes variações em sua apresentação clínica, 

história natural e gravidade da hemólise, ou seja, algumas populações podem 

apresentar menor freqüência de determinadas manifestações clínicas, assim como, 

outras populações podem apresentar maior freqüência de outras manifestações 

clínicas, possivelmente em razão de variações de haplótipos, fatores ambientais e 

diferentes manejos clínicos. 
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