
Anemia falciforme 

Resumo 

A anemia falciforme é uma anemia hemolítica, que se originou na África, mas 

esta muito difundida na população Brasileira é uma doença hereditária causada pela 

alteração na cadeia polipeptídica beta na hemoglobina, formando a hemoglobina S, essa 

alteração hemoglobinica faz com que em baixas tensões de gás oxigênio os eritrócitos 

se deformam e ficam em forma de foice. Os glóbulos alongados, deformados nem 

sempre conseguem passar através de pequenos vasos, bloqueando-os e impedindo a 

circulação do sangue nas áreas ao redor, que pode causar crises vasos oclusivas, 

trombos e crises dolorosas. 

O diagnostico é realizado com eletroforese de hemoglobina, com teste de 

falcização positivo. No hemograma encontra-se anemia normocitica e normocromica, 

anisiocitose, policromasia. 
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Introdução 

A anemia falciforme é uma anemia hemolítica crônica grave, que normalmente 

manifesta-se logo na infância [1]. É uma doença genética e hereditária, causada por 

anormalidade de hemoglobina dos glóbulos vermelhos do sangue, responsáveis pela 

retirada do oxigênio dos pulmões, transportando-o para os tecidos. Esses glóbulos 

vermelhos perdem a forma discóide, enrijecem-se e deformam-se, tomando a forma de 

foice [2,5]. 

Doença Falciforme é originária da África e se espalhou pelas Américas com o 

tráfico dos escravos. Uma das explicações sobre sua origem na África é que o Traço 

Falciforme surgiu a partir de mutação genética como forma de proteção do organismo à 

malária [5,6]. Há vários tipos de Anemia Falciforme com diferentes níveis de gravidade 

e que são denominados de acordo com a sua região de origem. 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 HbS (heterozigotos) [3]. Dados do teste do pezinho 

mostram que nascem no Brasil cerca de 3.500 crianças, por ano, com doença falciforme 

e 200.000 com o traço falciforme entre os recém-nascidos vivos [5]. 



A alteração hemoglobinica é realizada pela substituição do ácido glutâmica por 

uma valina na posição 6 do segmento A da cadeia polipeptídica Beta. A hemoglobina S 

(HbS) e formada por duas cadeias alfas e duas cadeias betas, cujos os genes alfas são 

normais e os genes betas são do tipo βS     (βS βS). Esta substituição altera sua carga e , 

portanto, sua mobilidade eletroforética. A hemoglobina S é livremente solúvel quando 

totalmente oxigenada, quando o oxigênio é removido da HbS, ocorre a polimerização da 

hemoglobina normal, formando os tactóides (cristais fluidos) que são rígidos e 

deformam a células na forma que originou sua denominação [1, 4,6].  

Essas Alterações que dão origem a Hemoglobina S faz com que, em baixas 

tensões do gás oxigênio, que estão presente nos pequenos vasos capilares, essas 

hemoglobinas se polimerize, formando estruturas filamentosas, os polímeros de deoxi-

hemoglobina. As baixas temperaturas e a queda de pH também favorecem a formação 

de polímeros deoxi-hemoglobina. As células falcizadas em ambiente pobre de O2 

apresentam deformação permanente de seu esqueleto. As hemácias falciformes se 

formam porque a HbS libera o O2 mais rapidamente do que a HbA, que também existe 

nessas células. [4] 

As hemácias falcizadas por serem mais rígidas tendem a ficar estagnadas em 

órgãos onde a circulação é lenta. Dessa forma ocorre uma anóxia relativa, que por sua 

vez, facilita a falcização de novas hemácias. Os glóbulos alongados, deformados nem 

sempre conseguem passar através de pequenos vasos, bloqueando-os e impedindo a 

circulação do sangue nas áreas ao redor. Em conseqüência formam verdadeiros 

trombos, que levam o enfarte do tecido adjacente. Este enfarte é seguido de fibrose e até 

de calcificação. Em conseqüência desses fenômenos vasoclusivos, responsáveis pelos 

sintomas muito dolorosos característicos das crises de falcização [1,4]. 

As crises vaso oclusivas são decorrentes da presença física de grandes números 

de eritrócitos falcizados no interior dos pequenos vasos, mas depende também de vários 

outros fatores, já reconhecidos: aderência anormal dos eritrócitos ao endotélio, 

aderência a este de segmento neutrófilos anormalmente estimulado, alteração da 

superfície endotelial, presença de moléculas de adesão (que permite a aderência dos 

eritrócitos e neutrófilos ao endotélio) e citoquimicas do plasma que também estimulam 

a aderência [1,4]. 



As plaquetas ativadas também liberam trombospondina que torna possível a 

ligação dos eritrócitos ao endotélio, tendo lugar, então, ativação da coagulação com 

formação de trombos. As infecções agudas, especialmente as virose, e os processos 

inflamatórios costumam desencadear a crise vasoclusiva. Pode-se admitir que essas 

situações podem levar ao estimulo ou à ativação de segmentados neutrófilos e à 

subseqüência aderência dos eritrócitos ao endotélio também ativado[4]. 

Alguns indivíduos podem apresentar Traço Falciforme é a condição heterozigota 

de hemoglobina S (Hb AS), esses indivíduos sob circunstâncias normais não 

apresentam nenhum sinais clínicos da doença ou anormalidade hematológica [1,5]. 

Todavia acidose ou hipoxia decorrente de viagens aéreas , infecções respiratórias , 

anestesias ou insuficiência vasculares como infartos vicerais, incluindo hematúria. O 

traço falciforme confere a proteção as crianças contra os efeitos letais da malária 

falcípara, que pode contribuir para a maior distribuição da HbS na áfrica Central[1,4]. 

A hereditariedade da Anemia e do Traço Falciforme 

A forma comum da Anemia Falciforme (Hbss) acontece quando uma criança 

herda um gene da hemoglobina falciforme da mãe ou do pai. É necessário que cada um 

dos pais tenha pelo menos um gene falciforme, ou seja, os pais são Traços falciforme, 

como o traço falciforme é um estado benigno, muitas pessoas não sabem que 

possuem[2]. 

 A probabilidade genética de pais com traço falciforme (pais AS) ter filhos de 

com doença falciforme (hemoglobina SS) é de 25%, hemoglobina normal (AA) é de 

25% também, e de 50% para filhos com traço falciforme (hemoglobina AS)[2]. 

Para os pais que um tem traço falciforme (AS) e o outro tem anemia falciforme 

(SS) a probabilidade de ter filhos com anemia falciforme (Hb SS) é de 50% e de ter 

filhos com traço falciforme ( Hb AS) é de 50% também[2]. 

Quando um pai é traço falciforme (AS) e outro Normal (AA) a probabilidade de 

terem filhos portadores de traço falciforme (AS) é de 50% e de ter filhos normais é de 

50%, não tendo a probabilidade de ter filhos com a anemia falciforme[2]. 



Para os pais Falciformes (SS) 100% dos filhos terão anemia falciforme. E 

quando um dos pais é normal (AA) e o outro tem anemia falciforme (SS) 100% dos 

filhos tem traço falciforme [2]. 

Quadro clinico 

Um individuo portador de anemia falciforme tem sintomas variados, podendo  

ter pouco sintomas  vivendo muito bem ou sintomas muito grave[5].Um dos sintomas 

grave é a  trombose  geralmente são  desencadeadas por infecções , estresses, frio, 

desidratação e são devidas à falcização de grande números de eritrócitos. Podem causar 

sintomatologia variável, geralmente muito dolorosa, ligada à obstrução de pequenos 

vasos-necrose de ossos (dedos, cabeça de fêmur), cegueira (vasos dos olhos), 

hipoespelnismo (necrose repetidas no baço), enfartes de pulmão e de mesentérios, 

priapismo. São descritos acidentes vasculares cerebrais de tipo recorrente [4,6]. 

As crises vaso oclusivas que ocorre com freqüência em indivíduos com anemia 

falciforme grave, são episódios debilitantes de dor abdominal e óssea  ou articular , 

acompanhados de febre, que provavelmente resulta do tamponamento dos pequenos 

vasos por massas de células falciformes[1]. Em crianças aprece os edemas bilaterais 

doloroso dos dedos das mãos e dos pés ou dactilite da anemia falciforme (esse quadro 

persiste por aproximadamente duas semanas). Ulceras das pernas, crise de hemólise 

aguda (anemia e icterícia)[1,4,5]. 

Pode ocorrer esplenomegalia (crise de seqüestro) em crianças pequenas, pois o 

baço armazena grande quantidade de hemácias, causando anemia profunda. A função 

esplênica vai-se reduzindo à medida que ocorre enfarte no baço (auto-esplenectomia), 

de modo que, nos indivíduos adultos, há redução acentuada da função esplênica, 

responsável pela sequestração de microrganismo capsulado em circulação. Desse modo, 

tais crianças ficam suscetíveis ao desenvolvimento de septicemias causadas por esses 

germes. Crise de insuficiência renal, insuficiência gonadal e hipodesenvolvimento dos 

caracteres sexuais secundários [1,4,6]. 

Em conseqüência da auto esplenectomia, pode haver uma maior susceptibilidade 

a infecções por organismos encapsulados, notadamente o Haemophilus influenzae tipo b 

(Hib) e o pneumococo. Essas infecções, acompanhadas de acidose, hipoxia e 

desidratação, podem desencadear e/ou intensificar as crises de falcização, já que 



favorecem a produção de citocinas inflamatórias, aumentando, assim, a expressão das 

moléculas de adesão endoteliais e a adesão das células falciformes e dos 

polimorfonucleares no endotélio vascular. Nessas condições, forma-se um círculo 

vicioso perigoso para o paciente, que pode ser letal se não tratado adequadamente. Este 

fato justifica a busca por profilaxia e abordagem eficazes [6]. 

As crises aplásticas podem ocorrer em qualquer paciente com anemia crônica 

hemolítica. Pois uma falência temporária na produção de eritrócitos, que não seria 

percebida em uma pessoa com uma meia vida normal  dos eritrócitos, pode causar uma 

queda importante  na concentração  de hemoglobina na anemia hemolítica . Isso pode 

ser resultado de infecção, particularmente por Parvovírus B19, exposição a drogas 

tóxicas, ou deficiência de acido fólico, algumas vezes nenhuma causa pode ser 

identificada [1].  

Diagnostico 

No hemograma encontra-se uma anemia normocítica e normocrômica ( VCM e 

HCM normais) com policromasia acentuada e hemácias  falcizadas (células alongadas 

pontiagudas apresentam maior densidade no centro do que na proximidades das 

margens), anisocitose, pontuação basófila , células em alvo, corpúsculos de Howell-

Jolly e Pappenheimer, eritroblasto circulante,  são encontrados com freqüência como 

resultado da asplenia [1,4]. 

 

Figura 1. hemácias falcizadas, células em alvo, eritroblastos, policromasia,. 



A medula apresenta-se hipercelular com aumento das serie vermelha muito 

acentuada e reserva de ferro medular aumentada. Nas crises aplasia medular, há 

hipocelularidade global do material medular [1,4]. 

O teste de falcização é feito com adição de metabissulfito de sódio (uma 

substância redutora) ao sangue que potencializa a desoxigenação da hemoglobina e a 

falcização da hemoglobina S. Mas esse teste não permite distinguir anemia falciforme 

do traço falciforme porque todos os eritrócitos entram em falcização; todavia, a 

falcização ocorre mais rapidamente quanto maiores for a  quantidades de hemoglobina S 

nos eritrócito . Testes positivos podem ocorrer em outras hemoglobinas anormais raras 

(ex:, Hb C Harlem e Hb I) e Hemoglobina de Bart. Testes falso-negativos podem 

ocorrer quando a concentração de hemoglobina S é menor que 10% (como em crianças 

muito pequenas) ou quando a desoxigenação é inadequada(por exemplo deterioração do 

reagente)[1]. 

No teste de solubilidade os eritrócitos são lisados, a hemoglobina S é reduzida 

pelo ditionito (hidrossulfito de sódio), e a hemoglobina S reduzida é insolúvel nos 

tampões inorgânicos concentrados. Dessa forma os polímeros de desoxi Hb S obstruem 

os raios de luz e produzem opacidade. Este teste é útil para a triagem de um grande 

numero de pessoas pra a presença de hemoglobina S ou outras hemoglobinas 

falciformes.  Reações positivas (solução turvas) ocorrem também na presença de muitos 

corpúsculos de Heinz, assim como nos distúrbios das hemoglobinas instáveis após 

esplenectomia , e nos distúrbios das proteínas do sangue pela precipitação das proteínas 

plasmáticas.  As reações negativas (soluções claras) ocorrem com hemoglobinas 

normais e com a maioria das hemoglobinas anormais, e também se a quantidade de 

hemoglobina S for muito pequena, como na anemia grave, ou se o reagente estiver 

deteriorado [1]. A fragilidade osmótica normalmente esta reduzida e a fragilidade 

mecânica esta aumentada [4] 

Na eletroforese de hemoglobina em acetato de celulose em pH 8,6,  os 

indivíduos que apresentam anemia falciforme terão  mais de 80% da  hemoglobina S, 

1% a 20% de hemoglobina fetal, de 2% a 4,5% de hemoglobina A2  . A hemoglobina 

fetal não esta uniformemente distribuída entre os eritrócitos. Hemoglobina S, 

hemoglobina D e hemoglobina G Filadélfia possuem a mesma mobilidade eletroforética 

em pH alcalino, mas desta, somente a hemoglobina S apresenta um teste de falcização 



positivo. Na eletroforese em gel de agarose em pH 6,0 tanto Hemoglobina D como 

Hemoglobina G migram com Hemoglobina A ao contrario da hemoglobina S[1,4]. 

 

Figura 2. Eletroforese de hemoglobinas em agarose ácida (pH 6.2). (1) Hb AS; (2) controle: Hb ASC; (3) 

controle normal: Hb AA. Observar traços de Hb Fetal nas três amostras analisadas. 

 Na eletroforese de hemoglobina de um individuo com traço falciforme será 

encontrado de 50% a 65% de hemoglobina A, de 35% a 45% de hemoglobina S, a 

hemoglobina fetal esta normal e a hemoglobina A2 normal a ligeiramente aumentada até 

4,5%.Nesses indivíduos o hemograma apresenta-se normal, com poucas células alvos, o 

teste de falcização é positiva, e quase todos os eritrócitos sofrem falcização, o teste de 

solubilidade é positivo [1]. 

Os diagnósticos diferenciais de anemia falciforme e do traço falciforme pelo 

teste de falcização positivo, não é fácil. É feito pela morfologia dos eritrócitos 

circulantes e principalmente pelo estudo eletroforético da hemoglobina. Eritrócitos 

alongados e células em alvo são frequentemente na forma homozigótica HbSS. Já na 

eletroforese de hemoglobina que é feita em pH alcalino mostra a variante  HbS, com 

mobilidade diferente da hemoglobina A[4]. 

O diagnostico no pré-natal é feito durante o primeiro trimestre da gestação , é 

utilizado técnicas recombinantes  de ADN em células do liquido amnióticos  ou das 

vilosidade crônicas , que permite o reconhecimento dos genes da cadeia beta da globina 

[4]. O diagnostico também feito no teste do pezinho [5,6] 

Durante o fenômeno de falcização pode ocorrer o infarto ósseo e à osteonecrose, 

essa alteração pode ser vista através do Raios-X, infarto dos pequenos ossos tubulares  

substituindo a medula óssea por tecido fibroso, isso ocorre mais normalmente de 6 

http://www.ciencianews.com.br/doencaeritro/Celula%20Falciforme%20-%201/FIG5-5.jpg


meses a 2 anos de idade. Após os 6 anos este infarto passam a ocorrer na porção tubular 

dos ossos longos. A fase aguda acompanhada de dor pode ser menos  pronunciada ou 

simular osteomielite na imagem radiológica.O infarto crônico mostrara calcificação 

grosseira na medula óssea, a necrose epifisária é mais comum na cabeça de fêmur e 

úmero  no adulto. Na radiografia também pode ser achado vértebra em H, em que existe 

o achatamento das porções central do platô vertebrais. [4]. 

A ressonância magnética detecta essas alterações mais precoces que a 

radiografia, e também distingue infarto agudo de infarto crônico, a diferenciação entre 

infarto agudo e osteomielite (comum nestes pacientes), torna-se problemática, pois 

ambos apresentam as mesmas características de sinal. A ressonância magnética 

identifica a substituição da medula óssea gordurosa por medula hematopoética nas 

anemias prolongadas, e por deposito de ferro na hemólise. A cintilografia pode detectar 

osteonecrose e infarto ósseo,utilizando tecnécio 99m, e a cintilografia com gálio detecta 

focos de osteomielite, diagnostico diferencial do infarto agudo na ressonância 

magnética [4]. 

Tratamento  

É realizado com hidratação, combate a dor e oxigenoterapia.Como as crises 

hemolíticas são desencadeadas por infecção , são  realizados exames clínicos e 

laboratoriais que permitem localizar os órgãos comprometido e isolar o germe 

responsável pela infecção, é feita antibiótico terapia. [4]. 

Utiliza-se vacina polivalente pneumocócicas, principalmente em crianças,e 

recomenda-se antibioticoterapia  preventiva com penicilina em casos de ausência total 

da função esplênica, pois em crises hemolíticas  o baço se torna hipofuncional por 

obstrução vascular. Uma boa hidratação, o combate a acidose e a manutenção de uma 

boa diurese são importante durante as crises hemolíticas [4]. 

As transfusões de hemácias são feitas quando o individuo tem aplasia medular 

ou uma anemia acentuada (hemoglobina entre 8,0 a 10 g/dl)[4]. 
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