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ANEMIA FALCIFORME 
 

Alex Vieira da Silva1 

 

1AC&T – Academia de Ciência e Tecnologia, São José do Rio Preto – SP, alexvieira.90@hotmail.com 

 

RESUMO 

 

A anemia falciforme foi descrita pela primeira vez pelo médico norte-americano 

James Herrick, em 1910, no início da década de 1940 a doença ainda era pouco 

conhecida por médicos e pesquisadores brasileiros. É uma doença causada por um 

distúrbio genético hereditário, devido a uma mutação do gene que codifica o 

aminoácido valina, passando a transcrever uma hemoglobina alterada. O objetivo do 

estudo é estabelecer os principais meios usados para o diagnóstico laboratorial da 

anemia falciforme e dos portadores destes traços, enfermidade esta que acomete 

todas as raças e gêneros, deste modo, pôde-se observar que, para definir tal quadro, 

existem inúmeros exames que auxiliam o clínico, desde exames simples, como o 

hemograma com a contagem da série vermelha, até exames mais sofisticados. Os 

exames de triagem fornecem subsídios para o norteamento do pensamento clínico. 

Porém, são nos exames eletroforéticos que ocorre a confirmação diagnóstica. Logo, 

define-se nesse trabalho que o exame padrão, para definição diagnóstica da anemia 

falciforme, continua sendo a eletroforese de hemoglobina.  

 

Palavras-Chave: Anemia falciforme. Distúrbio genético. Diagnóstico.  

 

ABSTRACT 

 

Sickle cell Diseases was first described by American physician James Herrick 

in 1910, in the early 1940s the disease was still poorly understood by Brazilian 

physicians and researchers. It is a disease caused by an inherited genetic disorder, 

due to a mutation of the gene that encodes the amino acid valine, transcribing an 

altered hemoglobin. The objective of the study is to establish the main means used for 

the laboratory diagnosis of sickle cell Diseases and the carriers of these traits, a 

disease that affects all races and genera, so it was observed that, to define such a 

picture, there are numerous examinations which help the clinician, from simple exams 

such as the blood count to the red series count, to more sophisticated tests. Screening 
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tests provide a basis for guiding clinical thinking. However, it is the electrophoretic tests 

that confirm the diagnosis. Therefore, we defined in this study that the standard test, 

for the diagnostic definition of sickle cell Diseases, remains the hemoglobin 

electrophoresis. 

 

Key words: Sickle cell Diseases. Genetic disorder. Diagnosis.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A anemia falciforme foi descrita pela primeira vez pelo médico norte-americano 

James Herrick, em 1910, a partir de amostras de sangue de um indivíduo de ilha de 

Granada, no Caribe. No início da década de 1940, no entanto, a doença ainda era 

pouco conhecida por médicos e pesquisadores brasileiros, à exceção de alguns 

hematologista. 

 A anemia falciforme nasce de alterações de dois genes responsáveis pela 

produção da hemoglobina. Juntos, ao invés de produzir a hemoglobina “A” normal, 

produzem a hemoglobina “S” (HbS). A hemoglobina é uma proteína que está dentro 

da célula chamada glóbulo vermelho. A HbS, em situações de diminuição de oxigênio 

no corpo, fica rígida e faz com que o glóbulo vermelho adquira a forma de foice e inicie 

o processo que resulta em toda a sintomatologia da doença. A doença predomina em 

pessoas afrodescendentes, já que o gene da HbS teve origem no continente africano. 

Porém, em países com alta miscigenação entre as etnias, como ocorre no Brasil, 

qualquer pessoa pode ter a anemia falciforme. 

 Esse tipo de anemia é uma doença crônica, pois não tem cura na maioria dos 

casos. Alguns pacientes têm indicação e doador compatível para realizar o transplante 

de medula óssea e se curar da doença, mesmo assim necessitam de seguimento 

clínico de forma crônica. 

Na anemia falciforme, os glóbulos vermelhos contêm uma forma anormal da 

hemoglobina (a proteína transportadora do oxigênio). A hemoglobina anormal é 

chamada hemoglobina S. Quando os glóbulos vermelhos contêm uma grande 

quantidade de hemoglobina S, eles podem se deformar e assumir um formato de foice 

e ser menos flexíveis. Nem todos os glóbulos vermelhos assumem formato de foice. 

As células com esse formato se tornam mais numerosas quando as pessoas têm 

infecções ou baixos níveis de oxigênio no sangue. As células em forma de foice são 
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frágeis e se fragmentam facilmente. Essas células são rígidas, elas têm dificuldade 

para fluir pelos vasos sanguíneos menores (capilares). Isso bloqueia o fluxo 

sanguíneo e reduz o fornecimento de oxigênio para tecidos nas áreas nas quais os 

capilares estão bloqueados. O bloqueio do fluxo sanguíneo pode causar dor e, com o 

tempo, lesões no baço, rins, cérebro, ossos e outros órgãos. Pode 

ocorrer insuficiência renal e insuficiência cardíaca. 

Em pessoas com traço falciforme, as hemácias não são frágeis e não se 

rompem facilmente. O traço falciforme não causa crises dolorosas, mas, em casos 

raros, as pessoas podem morrer subitamente enquanto fazem exercícios muito 

extenuantes que causam desidratação intensa. Os glóbulos vermelhos normais vivem 

cerca de 90 a 120 dias, mas as células falciformes duram apenas de 10 a 20 dias. 

Assim, o corpo está sempre produzindo novas células e como esta substituição é 

muito rápida, o número de glóbulos vermelhos está sempre abaixo do normal, 

caracterizando a anemia. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Esta revisão bibliográfica sobre Anemia Falciforme, foi realizada com a 

finalidade de esclarecimento e obtenção de maiores informações à respeito desse 

distúrbio hematológico de origem genética, mais comum no Brasil. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Artigo elaborado através de pesquisas de artigos disponíveis na Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e outros sites referentes ao tema abordado.  

 

4. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

4.1 Sintomas 

 

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

Uns têm apenas alguns sintomas leves, outros apresentam um ou mais sinais. Os 

sintomas geralmente aparecem na segunda metade do primeiro ano de vida da 

criança. 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-renais-e-urin%C3%A1rios/insufici%C3%AAncia-renal/doen%C3%A7a-renal-cr%C3%B4nica
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-do-cora%C3%A7%C3%A3o-e-dos-vasos-sangu%C3%ADneos/insufici%C3%AAncia-card%C3%ADaca/insufici%C3%AAncia-card%C3%ADaca
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Crise de dor: é o sintoma mais frequente 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 (cor amarela nos olhos e pele): 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(ferida) 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. Para prevenir o 

aparecimento das úlceras, os pacientes devem usar meias grossas e sapatos; 

Sequestro do Sangue no Baço: o baço é o órgão que filtra o sangue. 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. 

 

4.2  Diagnóstico 

 

A eletroforese de hemoglobina é o exame laboratorial específico para o 

diagnóstico da anemia falciforme, mas a presença da hemoglobina S pode ser 

detectada pelo teste do pezinho quando a criança nasce. 

https://www.minhavida.com.br/temas/infec%C3%A7%C3%B5es
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Para o diagnóstico de Doenças Falciformes, sugere-se as seguintes 

metodologias: 

• Eletroforese alcalina em acetato de celulose  

• Eletroforese ácida em ágar ou agarose 

• Teste de solubilidade  

• Dosagem de Hemoglobina Fetal  

• Dosagem de Hemoglobina A2  

• Hemograma completo 

 

4.2.2 A importância da Eletroforese de Hemoglobina no diagnóstico da anemia 

falciforme  

Por se tratar de uma mutação genética, sendo o gene herdado do pai e da mãe, 

o indivíduo pode apresentar a doença, mas também pode ser apenas o portador do 

gene, chamado de “portador do traço falciforme”. Neste caso, a doença não se 

manifesta, mas pode ocorrer a transmissão do gene aos seus descendentes. Por essa 

razão é muito importante a realização da Eletroforese de Hemoglobina nos exames 

pré-natal, pois se os pais tiverem o traço falciforme poderão gerar filhos com a doença. 

Para os recém-nascidos é possível identificar a presença da hemoglobina anormal 

através do teste do pezinho, após os 4 meses de idade a anemia falciforme é 

diagnosticada apenas através dos métodos de eletroforese. 

O teste é realizado a partir de uma amostra de sangue. No laboratório, é 

encaminhada então para a triagem a partir da eletroforese, que irá identificar as 

diferentes hemoglobinas presentes no sangue. Para isso, a amostra é submetida a 

uma corrente elétrica e a separação das hemoglobinas é baseada nas taxas de 

migração das moléculas, que se dividem em bandas diferentes de acordo com seu 

peso molecular. O resultado é então comparado a um padrão normal, saudável, 

verificando a presença de hemoglobinas anormais. 

 

4.3  Tratamento 

 

Não há tratamento específico para a doença falciforme. Existem apenas 

medidas preventivas, a fim de se minimizar as consequências da anemia crônica e 

das crises de falcização. Os pacientes acometidos pela anemia falciforme apresentam 

https://kasvi.com.br/teste-do-pezinho/
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susceptibilidade as infecções, sendo assim importante a vacinação desses contra as 

principais patologias. 

Para a anemia falciforme o uso de certos fármacos tem demonstrado eficácia 

no controle dessa hemoglobinopatia. O uso de 5 – azicitidina e de certos agentes 

citotóxicos, tem demonstrado resultados positivos em relação a prevenção da primeira 

etapa da doença e suas primeiras complicações, pois por meio do uso é possível 

aumentar o nível de hemoglobina fetal em até 20% e assim reduzir os sintomas 

clínicos. Pode–se também utilizar moléculas covalentes, as quais são capazes de 

diminuir a modificação da estrutura e aumentar a afinidade com o oxigênio. 

Devido ao quadro hemolítico apresentado por esses pacientes, periodicamente 

são necessárias as transfusão de concentrados de hemácias. Entretanto essas 

somente deverão ocorrer em casos onde houver queda maior de 20% do hematócrito. 

Transfusões sanguíneas regulares reduzem o risco de acidente vascular encefálico e 

outras complicações do infarto. No entanto, o sangue transfundido aumenta a 

viscosidade do sangue, e pode causar mais prejuízos do que benefícios. É possível 

que ocorra sensibilização a antígenos menores do sangue do doador. 

Segundo o estudo STOP II (2005), a introdução da hidroxiuréia também teve 

impacto na qualidade de vida de pacientes que fizeram o seu uso, reduzindo o número 

de crises vasooclusivas, número de hospitalização, tempo de internação, a ocorrência 

de síndrome torácica aguda e, possivelmente, de eventos neurológicos agudos. 

As frequentes transfusões sanguíneas tornam–se com o tempo um problema, 

pois o ferro em excesso torna–se tóxico e deposita–se em órgãos como o fígado e 

coração.  Dessa maneira aparecem primeiros sinais físicos: hepatomegalia e 

mudança da coloração da pele. Essa alterações podem se acompanhadas por triagem 

laboratorial dos níveis de ferro, ferritina, capacidade de ligação de ferro e transferrina. 

O tratamento indicado nesse caso é o uso de medicamentos quelantes de ferro, que 

realizam a excreção forçada desse elemento. 

Com a finalidade de se evitar complicações decorrentes da anemia falciforme 

é importante: a realização do diagnóstico neonatal faz uso de medicamentos, 

vacinação contra possíveis agentes que possam agravar o caso, identificação precoce 

dos primeiros sintomas de alterações fisiológicas e esforços educativos para a 

instrução da população a respeito da doença. Essas são práticas importantes para a 

redução da mortalidade infantil. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Hemoglobina S é a mais comum das alterações hematológicas hereditárias 

conhecidas. É causada por mutação no gene beta da globina, produzindo alteração 

estrutural na molécula, onde há troca de uma base nitrogenada do códon GAG para 

GTG, resultando na substituição do Ácido Glutâmico pela Valina na posição de 

número 6. Os eritrócitos com a variante de hemoglobina S (HbS) sofrem processo de 

falcização, fisiologicamente provocado pela baixa tensão de oxigênio, acidose e 

desidratação.  As células falcizadas passam, então, a apresentar a forma de foice ou 

de lua crescente, com consequências variáveis em seu portador, dependentes da 

quantidade de hemoglobina S.  

A presença de hemoglobina fetal no eritrócito com hemoglobina S oferece 

proteção a esta célula contra o processo de falcização, pois não interage com 

hemoglobina S quando esta se precipita9.  Nas síndromes falciformes, os eritrócitos 

apresentam concentração de HbS superior a 50%. Dentre estas, destaca-se a anemia 

falciforme, definida pela homozigose (HbSS), em função de sua maior prevalência e 

gravidade clínica. O indivíduo heterozigoto é portador do traço falcêmico e não 

apresenta, portanto, alterações eritrocitárias, tampouco, manifestações clínicas 

importantes. 

A doença falciforme distribui-se de forma heterogênea, devido à miscigenação 

racial, apresentando maior prevalência onde a proporção da população negra é maior, 

cujas frequências do gene variam de 2% a 3% em todo o país, aumentando para 6% 

a 10% entre afrodescendentes. Por este fato, essa doença é comumente encontrada 

nas regiões norte e nordeste, as quais sofreram maior influência da raça negra na sua 

constituição étnica.  Os portadores de anemia falciforme são assintomáticos nos 

primeiros seis meses de vida, devido à presença de hemoglobina fetal (HbF), em 

concentrações superiores às encontradas nos adultos, que é de 1% a  2%. Após este 

período, a síntese das cadeias gama, formadoras da HbF, é substituída pela das 

cadeias beta, ocorrendo a estabilização na produção de globinas. Com isso, a HbS 

passa a ser produzida em maior quantidade, e o indivíduo perde a propriedade 

protetora da HbF12.  

Para a grande maioria dos pacientes, as complicações são muito mais 

problemáticas do que a anemia em si, que normalmente é bem tolerada. Pois, as 

crises vaso-oclusivas são bastante dolorosas. Outras intercorrências de relevância 
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clínica são a síndrome torácica aguda, as infecções bacterianas, as úlceras de perna, 

os acidentes vascular-cerebrais e as complicações cardíacas, que, juntamente com 

as crises dolorosas, levam a internações hospitalares, morbidade e morte.  

É importante ressaltar que o quadro clínico varia de acordo com o 

acometimento genético individual e com os hábitos relacionados à profilaxia dos 

fatores predisponentes às crises (evitar desidratação, infecção, acidose, etc). Logo, 

os indivíduos recessivos homozigóticos possuem sintomatologia mais exuberante em 

relação aos portadores do traço falcêmico. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As hemoglobinopatias estão entre as doenças monogênicas mais comumente 

encontradas nas populações. A complexidade de seus processos fisiopatológicos e a 

gravidade e diversidade de manifestações clínicas a elas associadas fazem das 

doenças falciformes um desafio para a medicina e para a ciência. Para o diagnóstico 

da anemia falciforme, os resultados encontrados na literatura demonstram que 

existem inúmeros exames que auxiliam o clínico, desde exames mais sofisticados 

como: resistência osmótica em solução de cloreto de sódio a 0,36%; análise da 

morfologia eritrocitária, pesquisa de corpos de Heinz e agregados de hemoglobina H; 

dosagem de hemoglobina A2; dosagem de hemoglobina fetal; eletroforese em pH 

alcalino em acetato de celulose e eletroforese em pH ácido com o gel de Agar para 

hemoglobina ácida da CELM, com excelentes resultados, até exames mais simples 

como o hemograma com a contagem da série vermelha. Os exames de triagem 

fornecem subsídios para o norteamento do pensamento clínico, porém, são nos 

exames eletroforéticos que ocorre a confirmação diagnóstica.  

Logo, definimos nesse trabalho que o exame padrão-ouro para definição 

diagnóstica da anemia falciforme continua sendo a eletroforese de hemoglobina. O 

maior conhecimento da base biológica dessas doenças, ainda associadas à elevada 

morbimortalidade, tem propiciado importantes avanços nas abordagens terapêuticas 

e na prevenção de novos casos e pode, em um futuro próximo, oferecer possibilidades 

mais concretas de cura. 
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