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RESUMO 

      A anemia falciforme é uma enfermidade hereditária caracterizada pela 
alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma 
foice, de onde vem o nome falciforme. Essas células têm sua membrana 
alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. Determina-se a 
ocorrência de anemia pela comparação do nível de hemoglobina do paciente 
com valores normais para sua idade e sexo. A hemoglobina, que transporta o 
oxigênio e dá a cor aos glóbulos vermelhos, é essencial para a saúde de todos 
os órgãos do corpo. A anemia falciforme pode se manifestar de forma diferente 
em cada indivíduo. Alguns pacientes têm apenas alguns sintomas leves, outros 
apresentam um ou mais sinais. Quando descoberta a doença, o paciente deve 
ter acompanhamento médico adequado baseado num programa de atenção 
integral. Nesse programa, os pacientes devem ser acompanhados por uma 
equipe com vários profissionais treinados no tratamento da anemia falciforme 
para orientar a família e o doente a descobrir rapidamente os sinais de 
gravidade da doença, a tratar adequadamente as crises e a praticar medidas 
para sua prevenção. A anemia falciforme é mais comum em indivíduos da raça 
negra. No Brasil, representam cerca de 8% dos negros, mas devido à intensa 
miscigenação historicamente ocorrida no país, pode ser observada também em 
pessoas de raça branca ou parda. Este trabalho tem como objetivo a 
abordagem de algumas particularidades do diagnóstico clínico, laboratorial e do 
tratamento desta hemoglobinopatia que tem grande incidência no mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

       

      A anemia pode ser definida quantitativa ou funcionalmente. Determina-se a 

ocorrência de anemia pela comparação do nível de hemoglobina do paciente 

com valores normais para sua idade e sexo. A hemoglobina é uma proteína 

presente nos glóbulos vermelhos (eritrócitos) que tem como principal função o 

transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos.  

      As hemoglobinopatias são anormalidades hereditárias da síntese das 

cadeias globínicas da hemoglobina. Podem ocorrer anormalidades estruturais, 

ocasionadas por alterações na produção de aminoácidos constituintes das 

cadeias de globina, ou síntese desbalanceada, com quantidades anormais das 

cadeias de globina. 

      O termo hemoglobinopatias pode ser usado em sentido amplo, o qual 

abrange todas as anormalidades, incluindo as talassemias. Pode-se também 

classificar como hemoglobinopatias as anormalidades estruturais na síntese 

das cadeias globínicas, e como talassemias as anormalidades que envolvem a 

redução na velocidade de síntese de uma das cadeias de globina.  

      A anemia falciforme compreende um grupo de hemoglobinopatias com 

repercussão clínica significante, caracterizada pela herança do gene falciforme. 

É uma doença hereditária que causa má formação das hemácias, que 

assumem forma semelhante a foices, com maior ou menor severidade de 

acordo com o caso, o que causa deficiência do transporte de gases nos 

indivíduos acometidos pela doença. 



      O primeiro relato a respeito da anemia falciforme descreve a presença de 

eritrócitos com forma de foice em um paciente negro com anemia grave, 

icterícia e fortes dores nas articulações. Posteriormente cientistas conseguiram 

separar, por meio de eletroforese, a hemoglobina anormal que causava a 

falcização eritrocitária, que foi denominada de hemoglobina falcizante, surgindo 

então a hemoglobina S. 

      As células falciformes são mais frágeis que os eritrócitos normais na 

corrente sanguínea e, por essa razão, vivem menos que o tempo médio de 120 

dias. Na corrente sanguínea os eritrócitos falcizam e desfalcizam 

reversivelmente conforme ganham e liberam o oxigênio. Há células que após 

seguidos processos de falcização e desfalcização, ao se falcizarem, assim 

permanecem, mesmo que haja oferta de oxigênio; são as células falciformes 

irreversíveis. 

      As manifestações clínicas da anemia falciforme são extremamente 

variáveis entre os pacientes e no mesmo paciente ao longo de sua vida. Os 

sintomas começam a aparecer ainda no primeiro ano de vida, com a 

diminuição da concentração de hemoglobina fetal nos eritrócitos.  

      O tratamento consiste basicamente em analgesia nas crises dolorosas, 

suporte transfusional esporádica ou regularmente, indução da síntese de 

hemoglobina fetal e medidas específicas para os diversos tipos de 

complicações que ocorrem nesses pacientes. O transplante de medula óssea, 

embora seja a única possibilidade de cura para essa doença, é um 

procedimento que envolve alta morbidade e mortalidade, e sua indicação deve 

ser precoce e precisa. 

 



2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 O ERITRÓCITO 

 

      Os eritrócitos são unidades morfológicas da série vermelha do sangue, em 

um número de aproximadamente 4,5 a 6,5 x 106 /mm³ em condições normais. 

São constituídos basicamente por globulina e hemoglobina, e sua função é 

transportar o oxigênio e o gás carbônico aos tecidos. A formação dos eritrócitos 

(eritropoiese) inicia-se no saco vitelínico após a segunda semana da 

fecundação e depois do nascimento a medula óssea se torna o principal órgão 

hematopoiético.  

      A eritropoiese depende da adequada obtenção de proteínas, carboidratos, 

gorduras, sais minerais e vitaminas. Os elementos mais importantes desses 

dois últimos grupos são o ferro, o ácido fólico e a vitamina B12. A eritropoietina, 

produzida nos rins, é o hormônio responsável pela manutenção do equilíbrio 

entre a produção e a destruição dos eritrócitos. Os diferentes precursores 

eritrocitários são: proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto 

policromático, eritroblasto ortocromático, reticulócito e o eritrócito. 

      O eritrócito humano é considerado pelos citologistas a célula mais evoluída 

morfológica e fisiologicamente. Isto se deve ao grau de especialização da 

célula produzida pelo processo da eritropoiese que ocorre em 

aproximadamente oito dias; ao tempo de vida do eritrócito como transportador 

de gases, aproximadamente 120 dias; ao seu processo de sobrevivência 



realizado por meio de reações enzimáticas que provêm energia necessária 

para tornar possível a vida do eritrócito, bem como enzimas protetoras contra 

oxidações da hemoglobina e da camada lipoprotéica da membrana. 

      Todo esquema fisiológico do eritrócito permite que seu citoesqueleto, bem 

como a estrutura da membrana, sejam capazes de sofrer marcantes 

deformações ao longo do seu período de vida, especialmente para fluirem nos 

capilares muito delgados com pequeno diâmetro.  

      Quando ocorre situações que alteram a relação volume∕área da superfície 

celular, fato decorrente do envelhecimento da célula devido ao desgaste de 

seus componentes enzimáticos e protéicos, o eritrócito se torna menos 

deformável, com dificuldade de retornar a sua forma discóide. Essa rigidez 

resulta na fragmentação do eritrócito na circulação, causando sua ruptura 

dentro dos próprios vasos bem como dificulta sua passagem pelos 

microcapilares venosos do sistema reticuloendotelial e, por isso, é fagocitado e 

destruído por macrófagos fora dos vasos. 

 

 

2.2 A HEMOGLOBINA 

 

      A hemoglobina (Hb) é indispensável à manutenção da vida, pois é 

responsável pelo fornecimento de oxigênio e pela retirada de gás carbônico 

dos tecidos. A molécula de hemoglobina é estruturalmente composta por duas 

globinas do tipo alfa e duas do tipo beta, compondo um tetrâmero com formato 



globular. Cada cadeia globínica está ligada a um grupo heme que possui um 

íon de ferro no seu centro formando seis ligações coordenadas. 

      Na espécie humana há três fases de diferenciação das hemoglobinas: 

embrionária, fetal e pós-nascimento, caracterizando respectivamente as Hb 

embrionárias (Gower 1, Gower 2, Hemoglobina de Porthand), a Hb fetal 

(Hemoglobina F) e as Hb adultas (Hemoglobina A, Hemoglobina A2). Cada um 

desses três tipos básicos de hemoglobinas humanas apresentam processos 

fisiológicos de captação, transporte e liberação de oxigênio relacionados com 

as diferentes fases do desenvolvimento embrionário e fetal, bem como após o 

nascimento. 

      As síndromes falciformes incluem a doença da hemoglobina SS, doença da 

hemoglobina S-C, hemoglobina S-beta-talassemia e variantes raras. Deve-se 

identificar o fenótipo específico da hemoglobina porque as complicações 

clínicas diferem com relação à freqüência, tipo e intensidade.  

      Nos genótipos que causam a anemia falciforme (Hb SS), as células 

falciformes têm suas origens determinadas na fase inicial da eritropoiese 

quando os proeritroblastos doentes têm em sua composição genética a lesão 

no gene da globina beta do cromossomo 11, sintetizando a Hb S.  

      Em virtude da substituição de um único aminoácido (valina em lugar do 

ácido glutâmico na posição β6), as células com hemoglobina S mudam de uma 

forma normal em disco bicôncavo (quando oxigenadas) para uma forma 

afoiçada, com resultante diminuição de sua deformabilidade, em condições de 

desoxigenação. 

 



 

2.3 ANEMIA FALCIFORME 

 

      A anemia falciforme é uma anemia hemolítica crônica complicada por 

eventos súbitos, algumas vezes graves e ameaçadores à vida, causados pelo 

afoiçamento intravascular agudo dos eritrócitos, provocando dor e disfunção 

orgânica.  

      A doença falciforme é a doença hematológica hereditária mais comum no 

mundo. Ela afeta a hemoglobina (Hb), originando uma hemoglobina anormal 

denominada S (HbS). O traço falciforme caracteriza o portador assintomático, 

laboratorialmente representado pela associação das hemoglobinas A e S, ou 

Hb AS. A concentração da Hb S no traço falciforme é sempre menor que a da 

Hb A. Geralmente se detecta o portador de Hb AS em estudos populacionais e 

pré-natal, ou em análises de familiares com membros portadores do gene da 

Hb S. 

      A anemia falciforme é o estado de homozigose da Hb S representado por 

Hb SS. A história de pacientes com anemia falciforme revela, quase 

invariavelmente, por repetidos episódios dolorosos, geralmente do tipo 

vasculoclusivo, com ou sem efeitos mielodepressivos (deficiência temporária 

da medula óssea em produzir eritrócitos). 

      Os recém-nascidos com anemia falciforme geralmente não apresentam os 

problemas causados por essa hemoglobinopatia devido à alta concentração de 

Hb fetal presente nos eritrócitos, durante os dois primeiros meses de vida. 

Entretanto, a gradual substituição da Hb fetal pela Hb S faz com que a doença 

se expresse a partir do quarto mês de vida. 



      Os sinais e sintomas são especialmente causados por anemia crônica, 

períodos de agravamento de anemia, dores nas juntas e nas extremidades de 

mãos e pés, dores abdominais, necrose asséptica da medula óssea, acidentes 

cerebrovasculares, infartos pulmonares, entre outros. 

      As técnicas utilizadas para avaliar amostras de sangue encaminhadas ao 

laboratório com suspeitas de anemia falciforme incluem testes que podem ser 

subdivididos em quatro grupos: 1- confirmatórios da presença de Hb S nos 

eritrócitos: teste de falcização ou teste de solubilidade; 2- determinantes de 

genótipos (AS, SS, SC, etc.): eletroforese de hemoglobina em meio alcalino e 

ácido, isoeletrofocalização, dosagem de Hb fetal e cromatografia líquida de alta 

pressão (HPLC); 3- determinantes de haplótipos: por meio de técnicas de 

biologia molecular; 4- monitoração: hemograma, contagem de reticulócitos, 

morfologia eritrocitária, dosagens de ferritina, bilirrubina, ácido úrico, fosfatase 

alcalina, desidrogenase láctica e metemoglobina, e pesquisas intracelulares de 

corpos de Heinz, Hb H e Hb fetal. 

      Cada grupo de testes tem sua importância na informação de dados para 

fundamentar com segurança o diagnóstico completo da anemia falciforme. O 

hemograma é fundamental para avaliar quantitativamente o grau de anemia. A 

eletroforese de hemoglobina em pH alcalino identifica a fração anormal com 

suspeita de ser a Hb S. A eletroforese alcalina permite a separação da Hb fetal 

e sua quantificação densitométrica. A dosagem de Hb fetal é importante para 

caracterizar o genótipo da doença falciforme e para o entendimento da 

evolução clínica do paciente.  

      A dosagem de metemoglobina indica o grau de oxidação da Hb S. A 

contagem de reticulócitos estabelece importantes parâmetros sobre o processo 



hemolítico decorrente da anemia falciforme. A pesquisa intra-eritrocitária de 

corpos de Heinz representa importante informação sobre o desencadeamento 

de processos oxidativos da Hb S. É importante enfatizar que para a correta 

conclusão do diagnóstico laboratorial da anemia falciforme é necessário que se 

faça a análise de hemoglobinas no sangue dos pais. 

      As manifestações clínicas mais comuns, da anemia falciforme, são: 

• Anemia - crônica, início com 3-4 meses de idade; exige terapia com 

folato para a hemólise crônica. 

• Crise aplásica - infecção por parvovírus, reticulocitopenia; aguda e 

reversível; pode exigir transfusão. 

• Crise de seqüestro - esplenomegalia maciça (pode envolver o fígado), 

choque; tratar com tranfusão. 

• Crise hemolítica - pode estar associada à deficiência de G6PD. 

• Dactilite - tumefação das mãos-pés no início da lactância. 

• Crise álgica - infartos vasoclusivos dolorosos microvasculares de 

músculos, ossos, medula óssea, pulmões, intestinos. 

• Acidentes vasculares encefálicos - oclusão de grandes e pequenos 

vasos - trombose\sangramento; exige tranfusão crônica. 

• Síndrome torácica aguda - infecção, atelectasia, infarto, embolia 

gordurosa, hipoxemia intensa, infiltrado, dispnéia, murmúrio vesicular 

ausente. 

• Doença pulmonar crônica - fibrose pulmonar, doença pulmonar restritiva. 

• Priapismo - causa impotência subseqüente; tratar com transfusão, 

oxigênio, ou derivação dos corpos cavernosos para o esponjoso. 

• Ocular - retinopatia. 



• Doença da vesícula biliar - cálculos de bilirrubina; colecistite. 

• Renal - hematúria, necrose papilar, déficit de concentração renal; 

nefropatia. 

• Esquelética - osteonecrose. 

• Ulceração da perna - vista em pacientes maiores. 

• Infecções - asplenia funcional, defeitos no sistema da properdina; 

bacteremia, meningite e artrite pneumocócicas; surdez por meningite em 

35%; osteomielite por Salmonella e Staphylococcus aureus; pneumonia 

por Mycoplasma grave. 

• Retardo do crescimento, puberdade tardia - podem responder a 

suplementos nutricionais. 

• Problemas psicológicos - abuso de narcótico (raro), dependência 

incomum; doença crônica, dor crônica. 

      A clínica da anemia falciforme é muito variável, pois depende de fatores 

genéticos, sociais, culturais e ambientais. Apesar de todo o progresso que 

ocorreu nos últimos anos, o prognóstico do paciente com anemia falciforme 

permanece difícil de ser entendido devido à grande diversidade de 

manifestações clínicas, das variáveis que ocorrem entre diferentes faixas 

etárias, das condições socioeconômicas e da qualidade dos serviços de saúde. 

      Cuidados gerais em relação aos pacientes com anemia falciforme devem 

incluir atenção ao estado nutricional, vacinação, exposição a temperaturas 

extremas e atividade física intensa. 

      A deterioração da função esplênica é a responsável pela alta 

suscetibilidade dos doentes à infecção por bactérias encapsuladas. Assim, 

todos os pacientes com anemia falciforme devem receber vacina 



antipneumocócica polivalente a cada 3-5 anos e também a vacina conjugada 

contra Haemophilus influenzae tipo b aos 2, 4 e 6 anos de idade. Outras 

imunizações recomendadas durante a infância, além do calendário de rotina, 

incluem vacina contra influenza anualmente e contra hepatite B. 

      A profilaxia com penicilina oral tem reduzido consideravelmente o risco de 

sepse e morte por pneumococo. Esse tratamento pode ser iniciado por volta 

dos 3-4 meses de idade. Se não houver doença pneumocócica e o paciente 

estiver sendo acompanhado regularmente, a profilaxia com penicilina pode ser 

suspensa por volta dos cinco anos de idade. 

      O aumento da atividade eritropoiética secundária a hemólise crônica pode 

resultar em deficiência de ácido fólico por consumo. Outra causa freqüente de 

deficiência de ácido fólico é a subnutrição e a desnutrição. Portanto, os 

hematologistas rotineiramente prescrevem suplementação com ácido fólico 

para todos os pacientes. 

      Na anemia grave a transfusão sanguínea aumenta o hematócrito (Ht), 

aumentando a capacidade de transporte de oxigênio, contribuindo assim para o 

tratamento de uma variedade de situações clínicas. A transfusão de sangue em 

pacientes com anemia falciforme diminui, por diluição, a fração de células que 

contêm Hb S. Aumentando o hematócrito, a transfusão também reduz a 

eritropoiese e diminui a produção de Hb S. 

      Apesar do uso abrangente do suporte transfusional nos pacientes com 

anemia falciforme, a sua finalidade é quase sempre terapêutica, e não 

preventiva. A transfusão de concentrados de hemácias é o tratamento mais 

utilizado para aumentar a capacidade de transporte de oxigênio dos doentes. 

No entanto, há importantes limitações que podem prejudicar a utilidade desse 



tratamento, como sobrecarga de ferro, sobrecarga de volume e aumento da 

viscosidade sanguínea com diminuição do fluxo sanguíneo. 

      A polimerização da Hb S é o fenômeno central do processo fisiológico da 

anemia falciforme, resultando em distorção da forma do eritrócito e diminuição 

de sua deformabilidade, o que causa episódios vaso-oclusivos característicos 

da doença.  

      O efeito protetor da Hb fetal em relação à polimerização da Hb S pode ser 

explicado por duas situações: a elevação da Hb fetal resulta em redução 

compensatória da Hb S para manter a concentração intracelular da 

hemoglobina total; os tetrâmeros da Hb fetal se dissociam em dímeros e 

podem formar híbridos mistos com os dímeros da Hb S, mas tanto os híbridos 

mistos quanto os tetrâmeros de Hb fetal não têm afinidade pelo polímero 

formado pela deoxi-Hb S. 

      A hidroxiuréia é um agente citostático e mielossupressor, que bloqueia o 

crescimento celular pela inibição da enzima difosfato ribonicleotídeo 

transferase. Na anemia falciforme, a hidroxiuréia aumenta de modo significante 

o número de células que contêm Hb fetal e a porcentagem de Hb fetal. Notam-

se também redução da hemólise e discreto aumento do valor da hemoglobina 

total, além da diminuição do número de células irreversivelmente falcizadas e 

de células densas. O mecanismo de ação pelo qual isso ocorre é 

desconhecido. 

      A terapia utilizando butirato, na anemia falciforme, apresenta boa resposta 

em relação à elevação da concentração de Hb fetal, no entanto, essa resposta 

não se sustenta com o tratamento contínuo. Além disso, são necessárias 

longas infusões intravenosas por vários dias para se obter o efeito esperado e, 



quanto aos compostos orais, é preciso ingerir cerca de 30 a 40 comprimidos ao 

dia. A melhor opção parece ser a combinação de hidroxiuréia e butiratos, uma 

vez que estas atuam por mecanismos diferentes que resultam no aumento da 

Hb fetal. 

      Tanto o transplante de medula óssea (TMO) quanto a hidroxiuréia são 

modalidades cada vez mais estudadas com o objetivo de prevenir ou retardar o 

desenvolvimento das complicações crônicas e agudas associadas à anemia 

falciforme, na perspectiva de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e 

prolongar a sua sobrevida. 

      O primeiro TMO na anemia falciforme foi realizado em uma paciente jovem 

que também apresentava leucemia mielóide aguda. O procedimento 

transcorreu com poucas complicações e a eletroforese de hemoglobina 

demonstrou a conversão para o fenótipo do doador – traço falciforme. 

      A decisão de realizar o TMO no paciente com anemia falciforme é 

extremamente difícil, principalmente devido à falta de fatores prognósticos bem 

estabelecidos para essa doença e da alta variabilidade do quadro clínico dos 

doentes. Assim, há que se pesar o benefício de uma modalidade terapêutica 

potencialmente curável, porém com alta toxicidade e mortalidade em torno de 

10%. 

      O TMO é um tratamento que somente deve ser proposto aos pacientes que 

se encontram relativamente bem e sem disfunção orgânica importante, o que 

exclui a maior parte dos adultos que padecem de um curso mais agressivo da 

doença. Portanto, esse tratamento vem sendo realizado em pacientes com 

menos de 16 anos de idade, com critérios de inclusão e exclusão bem 



definidos, englobando doentes que apresentaram complicações clínicas graves 

e potencialmente fatais, porém não afetados a ponto de inviabilizar o TMO. 

      A principal causa de óbito e morbidade após o TMO nos pacientes com 

anemia falciforme é a doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH). A 

detecção precoce do citomegalovírus e seu tratamento empírico são formas de 

reduzir o risco dessa complicação. Outro efeito adverso e indesejável é a 

rejeição do enxerto, mais comum entre os indivíduos que não recebem 

globulina antitimócito (ATG) como parte do condicionamento. 

      A anemia falciforme é a doença hematológica hereditária mais comum no 

mundo. Estima-se que aproximadamente 7% da população mundial seja 

acometida pelos transtornos das hemoglobinas, representados, na sua maioria, 

pelas talassemias e pela doença falciforme. O reconhecimento tardio de tais 

doenças pode levar à morte nos primeiros anos de vida.  

      A anemia falciforme é conhecida há séculos por povos de diferentes 

regiões da África. A elevada prevalência do gene da Hb S na África deve-se a 

dois fatores: foi o local onde ocorreu a mutação que deu origem a Hb S, e pela 

seletividade da Hb AS diante da malária. Pesquisas mostraram que a 

incidência de malária entre os portadores de Hb AS foi menor que a incidência 

nos portadores de Hb AA. 

      A maior prevalência ocorre na África tropical e entre os negros de países 

que participaram do tráfico de escravos. No Brasil, cerca de 0,1% a 0,3% da 

população negra é afetada pela doença, e estima-se a existência de pelo 

menos dois milhões de portadores da Hb S (heterozigotos). Observou-se que 

78,6% dos óbitos devidos à doença falciforme ocorreram até os 29 anos de 

idade, e 37,5% concentraram-se nos menores de nove anos. A elevada 



letalidade, que abrange especialmente os jovens, reflete a gravidade da 

doença. 

      Nos últimos anos as expectativas com relação à morbidade e à mortalidade 

da anemia 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 de falcemia. 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



3 CONCLUSÃO 

 

 

      A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária, caracterizada 

pela falcização das hemácias. Provavelmente originada na África por uma 

mutação que deu origem à hemoglobina (Hb) S. A mobilidade dessas 

populações dentro de seus próprios continentes e, posteriormente, para outros 

continentes fez com que o gene da Hb S fosse amplamente difundido. Acredita-

se que por grande miscigenação da população brasileira a doença tenha se 

propagado com facilidade em nosso país. 

      Este trabalho foi realizado para proporcionar maiores informações aos 

profissionais de saúde e aos pacientes a respeito dessa doença. A dimensão 

epidemiológica da anemia falciforme no Brasil impulsiona os estudos sobre 

esta hemoglobinopatia e os projetos educativos para manter a população 

informada, com o intuito de reduzir a morbimortalidade dos pacientes 

acometidos. 
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