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Resumo 
 
A Anemia Falciforme é uma doença característica de afro-descendentes, é 
transmitida hereditariamente.  
Seus sintomas são: icterícia, crises de dores, infecções e febre alta entre 
outros. Atualmente não foi descoberta cura para a doença, mas há tratamentos 
que aliviam seus sintomas.  
A pesquisa foi realizada de janeiro de 2010 à março de 2010 no Hospital Geral 
de Promissão,  tendo como tema "Anemia falciforme", com o objetivo de avaliar  
o grau de conhecimento de funcionários da área da saúde (enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem e funcionários) sobre a doença falciforme. 
A pesquisa continha um questionário com 13 questões básicas a respeito da 
anemia falciforme, que foram entregues a 45 funcionários do Hospital Geral de 
Promissão. Tais perguntas eram relacionadas a doença, tais como: detecção, 
sintomas, tratamentos e assistência aos portadores. Dos resultados obtidos, 
8,88% pessoas não tinham conhecimento sobre a doença, uma grande parcela 
75,55% conhecia, mas desconhecia os sintomas e tratamentos, o restante 
15,55% conhecia a doença e seus sintomas. 
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Sumário 
 
 
1 Introdução......................................................... ................................................5 
2 O papel o sus na doença falciforme...................................................................7 
2.1 Projeto de lei nº 138/2008...............................................................................7 
3 Falcização..........................................................................................................9 
3.1 Nível molecular...............................................................................................9 
3.2 Nível celular....................................................................................................9 
3.3 Nível circulatório..............................................................................................9 
4 Sintomas e manifestações clínicas..................................................................11 
4.1 Início tardio da puberdade e hipogonodismo................................................11 
4.2 Crises de dor.... ............................................................................................11 
4.3 Icterícia..........................................................................................................11 
4.4 Infecção e febre............................................................................................11 
4.5 Sindrome pé e mão.......................................................................................11 
4.6 Crise de sequestração explenica..................................................................11 
4.7Anemia cronica..............................................................................................11 
4.8 Crises dolorosas...........................................................................................11 
4.9 Sindrome toraxia e aguda.............................................................................12 
4.10 AVC ............................................................................................................12 
4.11 Baço............................................................................................................13 
4.12 Crise aplástica.............................................................................................13 
4.13 Priaprismo...................................................................................................13 
4.13.1 Episodio agudo recorrente.......................................................................13 
4.13.2 Episodio agudo prolongado.....................................................................14 
4.14 Úlceras de pernas.......................................................................................14 
5 Manifestações osteoarticulares........................................................................15 
5.1 Osteonecrose ou necrose isquêmica............................................................15 
5.2 Dactilite.........................................................................................................15 
6 Diagnóstico......................................................................................................16 
7 Tratamento.................... .................................................................................17 
8 Pesquisa..........................................................................................................18 
9 Conclusão........................................................................................................20 
10 Referências bibliográficas..............................................................................21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 
 

A Anemia Falciforme é uma doença de causa genética e hereditária, mais 
comum no Brasil, ela afeta principalmente a população afro-descendentes. 
Ela é causada por uma anormalidade na hemoglobina do sangue, a 
hemoglobina normal  chamada de Hb A é feita por duas cadeias alfa globínicas 
e duas cadeias Beta Globínicas  e na anemia falciforme a  HbS que é a da 
anemia falciforme  é um pouco diferente da hemoglobina normal, pois na sua 
síntese ocorre uma substituição do aminoácido glutâmico pelo aminoácido 
valina, na cadeia da globina Beta do cromossomo 11, 
O portador do traço falcêmico é heterozigoto para HbAS, não é considerado 
doente, o traço significa que a pessoa herdou de um dos pais o gene para a 
hemoglobina A e do outro o gene para hemoglobina S , ou seja, ela é AS, elas 
nunca desenvolverão a doença, mas quando 2 pessoas com o traço unem-se 
poderão gerar filhos com hemoglobina SS, ou seja com anemia falciforme. 
No Brasil pela sua heterogeneidade genética, derivada da contribuição de 
vários grupos raciais há graus diferentes de Anemia Falciforme nas várias 
regiões do país, a prevalência da HBAS é próxima a 2% na população total, se 
considerarmos só negros a média é 5% com diferenças regionais, e entre a cor 
branca prevalece a média de 1,0 a 1,3% de Hbas. A miscigenação entre afro-
descendentes e brancos, fez com que pessoas de cor branca também tenham 
a doença. 
No estado da Bahia principalmente na região metropolitana de Salvador a 
doença se destaca pela predominância da população negra. 
A entrada da HBS no Brasil veio com os negros africanos trazidos como 
escravos vieram de várias regiões da África, nos anos de 1550 a 1850. Em São 
Paulo a prevalência da HbS há um declínio geográfico da HbS no sentido 
oeste-norte, devido diminuição da mão de obra escrava substituída pelos 
italianos e principalmente espanhóis, com a extinção da escravidão a 
população foi branqueando, em 1923 os negros eram 16%, em 1940 eram 
14%, em 1950 somente 11%. (Naoum. 2004). 
Segundo dados do Censo 2000 - resultados da amostra, o Brasil possuía 
naquele ano uma população de 170 milhões de habitantes, dos quais 91 
milhões se classificaram como brancos (53,7%), 65 milhões como pardos 
(38,4%), 10 milhões como pretos (6,2%), 761 mil como amarelos (0,4%) e 734 
mil como indígenas (0,4%). (Censo. 2000). 
 

 
 
 



Mas o genes da HbS foi difundido entre brancos com ancestrais negros, 
observa-se que entre pessoas brancas o genes da HbS esta presente com 
maior ou igual intensidade entre diferentes cidades. 
A anemia falciforme entre todas as principais doenças do ser humano é a mais 
conhecida sob ponto de vista de causa e efeito (Naoum. 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2. O papel do SUS na doença falciforme 
 
A triagem neonatal está implantada há alguns anos no Brasil, mas inicialmente 
era para detectar dois tipos de doença, a fenilcetonúria e o hipotireoidismo. 
No Brasil o PNTN, foi iniciado em 1960, na cidade de São Paulo, numa 
associação dedicada ao atendimento as crianças portadoras de deficiência 
mental (APAE), foi uma iniciativa pioneira na América Latina 
A lei do teste do pezinho foi incorporada ao SUS em 15 de janeiro de 1992, 
conforme portaria GM/MS nº 22,em 2001 o governo federal incluiu a 
eletroforese de hemoglobinas, exame que detecta a anemia falciforme, em 12 
estados brasileiros. 
Para a ampliação desta, é necessária a vontade política dos órgãos de saúde 
nos governos, visando à difusão de informações, elaboração de material 
informativo e educativo, capacitação técnica e uma política definida, conforme 
as necessidades regionais, unindo as organizações não-governamentais e 
instituições privadas, como forma de garantir o acesso universal ao diagnóstico 
neonatal. 
Cabe também às várias organizações que compõem o Movimento Social Negro 
efetivar sua participação social no setor saúde, fiscalizando as ações e 
garantindo, assim, os princípios de autonomia e,conseqüentemente, da ética 
nas políticas públicas. (AAFESP) 
Estatuto da criança e do adolescente, Lei federal nº 8069/90 de 13 de junho de 
1990, diz que o cidadão tem o direito de desenvolver sua pessoa, preparo para 
exercer a cidadania e qualificação para o trabalho e assegura: 
Cap. IV, art.53 
I- A igualdade de condições e acesso e permanência na escola. 
III- Atendimento e educação especializados aos portadores de deficiência, 
preferência na rede regular de ensino. 
No art. 10, item III, prevê o diagnóstico e a terapêutica de anormalidades no 
metabolismo das crianças, assim como orientação aos pais. 
 

2.1 Projeto de Lei Nº 138/2008 
 
Art. 8º Desta Lei deverão fazer parte integrante às seguintes ações de 
prevenção, de caráter eventual e permanente: 
I - campanhas educativas de massa, explicando que a anemia falciforme 
atinge, majoritariamente, as pessoas de ascendência africana; 
 
II - elaboração de cartilhas e folhetos explicativos para a população; e 
 
III - campanhas específicas para adolescentes da rede escolar. 
 
O Ministério da Saúde, através de portaria 822 de 6 de junho de 2001, instituiu 
no âmbito do SUS o PNTN/MS, que passa a atender todos os nascidos vivos. 
O Programa estabelece condições de gestão e divisão de responsabilidade 
através de portaria 95, de 26 de janeiro de 2001, que aprova Norma 
Operacional de Assistência à Saúde NOAS-SUS, 01/2001. Definindo 
competências e atribuições em cada nível de gestão: municipal, estadual e 
federal, de acordo com o processo de regionalização da atenção à saúde no 
Brasil. 



Políticas públicas de saúde dirigidas através do SUS, ao grupo de afro-
descendentes, necessitam de novas expectativas concentradas na observação 
de elementos específicos, que definem essa etnia, por que esse grupo ético 
corresponde à maioria da população brasileira, atendida pelo SUS. 
(http://www.claudialima.com.br). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 FALCIZAÇÃO 
 

Na ausência do oxigênio, a Hb S – cuja representação heterozigota é AS, e a 
homozigota é SS produz deformações nos glóbulos vermelhos, levando-os a 
assumir formas parecidas com uma foice, daí o nome de células falciformes.  
Há três níveis de eventos que causa a falcização: molecular, celular e 
circulatório. 
 

3.1 Nível molecular 
 Há a um desequilíbrio na estrutura química da hemoglobina quando 
a molécula de Hb S perde o oxigênio ela se torna Desoxi_hbs, com a 
estrutura típica de HbS desoxigenadas, trazendo conseqüência 
graves a sua individualidade molecular, pois somente a HbS se 
polimeriza. 

 
3.2 Nível celular 

Após a polimerização do eritrócito, ele se deforma e adquire a forma 
alongada, achatadas e com filamentos nas extremidades, mas há 
variações nas células falciformes, esse fenômeno acontece porque 
ocorre polimerização da HbS alterando a célula e seu citoesqueleto e 
degradação de produtos oxidativos da hemoglobina, causando lesão 
na membrana e no citoesqueleto,  e causado uma desidratação 
celular. Esses eventos fazem com que há uma ação fagocítica dos 
macrófagos aos eritrócitos que sofreram oxidação causando 
deformação em sua membrana. 

 
3.3 Nível circulatório  

Os eritrócitos falcizados duram de 10 a15 segundos, na circulação 
venosa e em áreas de estagnação do sangue são mais vulneráveis a 
falcização. Na circulação venosa tem maior numero de eritrócitos 
falcizados do que na circulação arterial. As células irregular ao 
contato com as células endoteliais sofrem reações químicas, fazendo 
que as células falciforme aderem ao endotélio vascular, induzindo a 
vaso-oclusão, levando ao estado de hipercoabilidade,por estar 
sucessível a infecções bacterianas e virais induzindo o aumento do 
fibrinogênio e estimulando a aderência da célula ao endotélio, 
promovendo a vaso constrição, infarto tecidual com necrose e 
formação de fibrose, crises de dores e lesões crônica dos órgãos 
prejudicados. Pode ocorrer oclusão total dos capilares com 
trombose, formação de fibrina, plaquetas e fatores de coagulação 
ativados.  As hemácias levam o oxigênio para todos os órgãos do 
corpo, elas são discóides e flexíveis e passam por vasos de pequeno 
calibre e dentro delas esta a hemoglobina, quando a HBS deixam o 
pulmão e liberam o oxigênio, suas moléculas se agrupam, tomando 
forma gelatinosa, formando filamento que alongam e distorcem a 
membrana das hemácias, dando a ela forma irregular e afoiçada. E 
ao retornar ao pulmão recebe novamente oxigênio e se torna na sua 
forma normal de novo, após sucessivas afoiçamento as células 
podem permanecer afoiçadas e não mais voltar na sua forma 
original, mesmo com oferta de oxigênio. Ai ela ficam duras e se 



quebram facilmente, essas hemácias vivem menos que o tempo 
médio de um eritrócito normal que é de 120 dias.  
Quando o numero de células falcizadas esta abaixo de 5% do 
conteúdo total de eritrócitos em circulação, o fluxo de circulação do 
sangue não sofre descontinuidade no seu processo fisiológico, mas 
quando as células falcizadas irreversivelmente esta acima tem inicio 
ao processo de alteração do fluxo sanguíneo.  
O excesso de células falcizadas irreversivelmente se caracteriza pela 
sua morfologia achatada e tentacular, isso faz com que haja a 
adesão deles ao endotélio vascular e entre os próprios eritrócitos 
falciformes. 
 Então ocorre obstrução do fluxo sanguíneo nos pequenos capilares 
que ligam as veias as artérias, essas oclusões vasculares são 
caracterizadas por pequenos infartos teciduais e dores agudas nas 
regiões atingidas. (NAOUM 2004). 
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4 SINTOMAS E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 
 

4.1 Início tardio da puberdade e hipogonodismo em homens, pouco 
peso, pele áspera e apetite pobre, excreção urinária de zinco 
aumentada, devido a hemólise dos eritrócitos que contem zinco, e a 
resultante hiperzinúria.O zinco pode aumentar a afinidade de 
oxigênio tanto dos eritrócitos normais como dos que possuem forma 
de foice, portanto a deficiência pode intensificar a anemia falciforme. 
(Krause & Mahan,1980) 

 
4.2 Crises de dor, complicação mais freqüente da doença falciforme, 

havendo muitas vezes a 1ª manifestação da doença, normalmente 
duram de 4 a6 dias, mas muitas vezes persiste por 
semanas.Exposição ao frio intenso, febre, infecção, desidratação, 
podem precipitar as crises de dor, essas dores podem ocorrer nos 
braços, pernas, articulações, tórax, abdômen e nas costas. 

 
4.3 Icterícia, sinal mais freqüente da doença, quando o glóbulo vermelho 

se rompe , aprece no sangue um pigmento amarelo (bilirrubina), a 
urina fica de cor coca cola e o branco dos olhos amarelo, não é 
contagioso, não se deve confundir com hepatite.  

 
4.4 Infecção e febre Constituem principal causa de morte das pessoas 

com doença falciforme, crianças podem morrer em poucas horas.As 
pneumonias são as mais freqüentes, meningites, infecções por vírus, 
ostemielites, infecções nos ossos com freqüência maior em crianças, 
quando do sinal de febre principalmente em crianças é sinal de 
perigo eminente, e na persistência, obrigatório assistência 
médica.Maior ocorrência até os cinco anos, obrigatória o uso 
antibiótico preventivo (penicilina ou eritromicina) desde a descoberta 
até essa idade. O cartão de vacina deve ser atualizado e 
complementado como a anti-pneucócita. 

 
 

4.5 SINDROME PÉ E MÃO, em crianças pequenas podem ocorrer crises 
dos nos pequenos ossos, mãos e pés, causando inchaço, dor e 
vermelhidão no local. (dactilite falcemica). 

 
4.6 CRISE DE SEQUESTRAÇÃO EXPLENICA pode sofrer acúmulo do 

grande volume de sangue no baço (seqüestro esplênico), nessas 
crises o baço aumenta rapidamente seu volume e ocorre queda de 
nível Hb, podendo provocar choque e morte, é a principal causa de 
morte em crianças com doença falciforme, deve ser prontamente 
diagnosticada e tratada. Os pais e responsáveis devem aprender a 
fazer a apalpação do baço para notar se ele depende de repente 
aumentou tamanho. 

 
4.7 ANEMIA CRONICA, período de agravamento da anemia, dores nas 

juntas e extremidades de mãos e pés, dores abdominais, necrose 
asséptica da MO, acidente cérebro vasculares,infartos pulmonares e 



outros.Os recém nascidos não apresenta problemas causados por 
essa hemoglobinopatias, devido a alta concentração de HBF, nos 
primeiros dois meses, geralmente a doença se expressa no 4º mês 
de vida. 

 
4.8 CRISES DOLOROSAS: É a principal causa de mobilidade e de 

hospitalização ocorrem isoladas ou no curso de complicações 
crônicas episódios de auto limitado, com ampla variação de 
intensidade e duração, a cometem região lombar, ossos longos e 
articulações e outros locais: tórax, face, abdome e pelve podem ser 
envolvidos. 

 
4.9 SINDROME TORAXIA E AGUDA: complicação comum, maior causa 

de morte e segunda maior de hospitalização, mais freqüente nas 
formas grave da doença, como na anemia falciforme.Definição: febre, 
sintomas respiratórios (tosse, dor torácica e dispnéia) infiltrados 
pulmonares na radiografia do tórax, síndrome muito graves, às vezes 
negligenciados por socorristas, de manda cuidados específicos ao 
paciente falciforme que apresenta sintomas respiratórios ou os 
desenvolve no decorrer das crises dolorosas ou pós - operatório.A 
síndrome acontece mais nas crianças entre 2 a 4 anos de 
idade.Sintomas: febre, tosse, raramente dor torácica, locais 
acometidos lobos superiores pulmonares,Na criança a evolução é 
mais branda, menos tempo de hospitalização e mortalidade 
associada ficção com bacteremia, acompanha 14% dos episódios 
com crianças com menos de dois anos, os germes mais freqüentes 
são streptrococos pneumoniae  e a hemofilus influenzae.No inverno 
é maior ocorrência principalmente nas vias aéreas superiores.Em 
adultos os sintomas freqüentes são: dispnéia, calafrios e dor torácica, 
18% cursa com hipoxia, o cometimento pulmonar é multilobular, 50% 
dos episódios são acompanhados por crises dolorosas, maior 
ocorrência de vaso oclusão, com embolia gordurosa. A freqüência da 
STA em adulto é menor, a evolução é mais grave, mortalidade quatro 
vezes maior em relação à a da infância. 

 
4.10 AVC: é uma das maiores causas de mortes em crianças e adultos, 

em pacientes com HbSS incidência de 0,61 por 100 pacientes/anos, 
mais da metade isquêmico 55%, hemorrágico 35% e acidentes 
isquêmicos transitórios(AIT), 10%.O AVC isquêmico é mais freqüente 
em pacientes de menos de 20 anos, o AVC hemorrágico é 
responsável por alta taxa de mortalidade nas duas 1ª semana após o 
evento, incidência dos 20  aos 29 anos. O paciente falciforme que 
tem o AVC tem alto risco de recorrência, ela pode ser diminuída, mas 
não abolida. O AVC hemorrágico (AVCH), associado com baixo valor 
de Hb e elevado n° de leucócitos. Prevenir o primeiro AVC na 
Anemia falciforme, ultrassonografia com Doppler transcraniano, pois 
ela detecta a velocidade do fluxo sanguíneo cerebral, ocorre com 
estenose e lesão obstrutiva dos vasos, denomina alto risco de AVC 
as transfusões diminuem em grande escala o risco de um primeiro 
AVC em paciente com anemia falciforme. 



 
4.11 BAÇO É o primeiro órgão a sofrer os efeitos da Anemia Falciforme 

na micro circulação. As células falciformes perdem a plasticidade e 
não penetra nos sinusóides esplênicos, havendo uma congestão 
pelos eritrócitos falcizados, o que causa uma esplenomegalia, 
prejudicando as funções do baço, levando a crises dolorosas pela 
impactação das células.Quando isso ocorre há um seqüestro 
esplênico pelo armazenamento maciço de muitos eritrócitos no baço, 
resultando em aumento do órgão, associado à citopenia e 
necessidade de esplenectomia, 6% das crianças desenvolve 
hiperesplenismo crônico que não se resolve e o baço permanece 
aumentado.A esplenomegalia é rara em adultos com doença 
falciforme devido a progressiva atrofia, causados por infartos 
repetidos no baço, gerando fibrose, durante a primeira infância o 
baço aumenta 75% nos pacientes, a partir dos seis meses inicia o 
processo de involução com perda total da função esplênica (asplenia 
funciona), em mais de 90% dos doentes no final infância e 
progressiva auto esplenectomia que ocorre. 

 
4.12 CRISE APLÁSTICA ocorre principalmente com crianças maior causa 

de anemia nessa faixa etária, causada por aplasia ou hipoplasia 
eritróide trasitória na medula óssea.Esta associada à infecção por 
vírus e bactérias, e o agente etiológico é o parvovírus B19.Nessa 
crise só a eritropoiese é atingida, pois o parvovírus ataca os 
precursores eritróides da medula óssea, a criança fica com febre, 
com piora da anemia, palidez e fraqueza progressiva, sem aumento 
da icterícia, valores baixos de hemoglobina e reticulócitos, em 
relação  ao estado basal.    

 
4.13 PRIAPRISMO é decorrente de vaso oclusão na doença falciforme 

Sintomas: ereção dolorosa, involuntária e sustentada do pênis, dura 
mais que trinta minutos, pode ser associado ou não do estímulo 
sexual.É associado em resposta a estímulos táteis ou nervosos, 
resultando em aumento do fluxo sanguíneo para  os corpos 
cavernoso e corpos esponjosos do pênis, eles não possuem 
circulação vascular entre si, no doente falciforme a ereção é devido 
congestão das células falcizadas. Outro fator é o aumento local de 
óxido nítrico ao endotélio da HbS.Consta que pelo menos 40% dos 
pacientes com anemia falciforme, apresenta pelo menos um 
episódio, mas muitos desconhecem que essa complicação é devido 
a doença falciforme.O priaprismo tem maior incidência aos 20 anos 
de idade. Ele pó ocorrer de duas formas: 

 
4.13.1 Episodio agudo recorrente, são os mais freqüentes, e 

autolimitado, com duração de três horas, noturnos, causados pela 
desidratação fisiológica e acidose metabólica, que ocorre durante 
o sono. Ingestão alcoólica e relação sexual podem desencadear 
os sintomas, ereção noturna espontânea é o fator mais comum. 

 



4.13.2 Episodio agudo prolongado, dura mais de 24 horas, é a 
complicação mais grave, tendo a necessidade de internação, é 
precedido com episódios agudos recorrentes, pode ser o único 
episódio do paciente e freqüentemente recorrem. Os pacientes 
podem ter seqüelas, após vários episódios, como ficar impotência 
sexual, ou perda parcial.  

 
4.14 Úlceras de pernas, da mesma forma que osteonecrose, são 

complicações comuns, crônicas e incapacitantes repercute a 
qualidade de vida do doente falciforme. As ulceras ocorrem uni ou 
bilateralmente, principalmente nos maléolos laterais e mediais ao 
tornozelo, podem desenvolver no dorso dos pés ou das pernas e 
raramente nas mãos são causadas nas extremidades inferiores pelo 
fato de ficar exposto á traumas locais e picadas de insetos 
favorecendo a formação de ulceras. As lesões menores resolvem 
espontaneamente ou em meses, com higiene e repouso. As lesões 
maiores e profundas são dolorosas incapacitantes e de longa 
duração, necessitando de tratamento mais agressivo. A recorrência 
mais comum pode levar meses ou anos para cicatrizar, pode ocorres 
infecção local dificultando o tratamento e perpetuando e duração da 
úlcera. As ulceras de pernas não são especificas da anemia 
falciforme, o desenvolvimento está ligado à deformação dos 
eritrócitos falcemicos que prejudicam a circulação sanguínea e 
provoca necrose tecidual. Elas não ocorrem antes dos dez anos 
geralmente após os vinte anos de idade, no sexo masculino com 
anemia falciforme, dez casos para cem pacientes ao ano. A 
prevenção para evitar infecção, inflamação recomenda limpeza local 
que é o mais importante do sucesso do tratamento, compressas 
várias vezes ao dia promovem a cicatrização de ulceras menores 
(inferior a quatro centímetros), em meses. Nas ulceras maiores que 
oito centímetros a cicatrização é difícil, há formas agressivas de 
tratamento, como transfusões freqüentes, câmera hiperbarica e como 
opção enxertos de pele, ha necessidade de repouso prolongado. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Manifestações Osteoarticulares 
 

Depois do baço o osso é o principal órgão afetado pela doença falciforme, 
alterações ósseas decorrem da hiperplasia medular crônica, a medula óssea 
preenche espaços medulares alargando-os e invadindo o cortical e podendo 
estender ate o periósteo. 
No crânio há o adelgaçamento da região cortical do osso, alargamento dos 
espaços medulares e trabeculação dispersa regular. 
 

5.1 Osteonecrose ou necrose isquêmica complicação comum 
dolorosa debilitante, é insidiosa e progressiva acomete 
principalmente quadril e ombro (cabeça do fêmur e cabeça do 
úmero), mas pode afetar qualquer osso metade dos pacientes 
apresentam evidencia dessa complicação por volta dos trinta anos, a 
doença falciforme é causa principal e osteonecrose na infância, antes 
dos quinze anos de idade prevalência de 3 % , incidência de dois 
casos por cem pacientes ao ano. Não há limitação no movimento no 
ombro em 80% dos casos diagnosticados, mas o quadril apresenta 
insidiosa, podendo ser aguda e similar á artrite séptico ou sinolvite. 

 
5.2 Dactilite, complicação oclusiva aguda caracterizada por dor e edema 

no dorso das mãos ou dos pés ou ambos acompanhada de calor 
eritema local, acomete as crianças entre 6 meses á 4 anos de idade 
pode haver ocorrência da dactilite como a primeira manifestação 
falciforme nas crianças e episódios duram de 1 á 2 semanas, 
raramente deixa seqüelas articulares permanente. Achados 
radiológicos iniciais limitam-se a dilatação de partes moles, após 
duas semanas podem surgir afinamento cortical destruição dos 
metacarpos, metatarsos e falanges, e em caso grave e repetitivo, 
crescimento desproporcional entre os dedos.A criança apresenta 
febre e leucocitose na crise aguda deve se fazer diagnóstico 
diferencial com osteomielite e artrite juvenil. Doença renal, a vaso 
oclusão intra renal, é responsável pela complicação desse órgão. A 
perda da função renal, é decorrente da hiperfiltração glomerular 
prolongada, aumenta consideravelmente a morbidade e a 
mortalidade dos pacientes, que sobrevivem em média apenas anos, 
após diagnóstico da  insuficiência renal. É pouco comum insuficiência 
renal aguda, na maioria dos casos esta associada à hipovoilemia, a 
crônica foi observada em 4% dos pacientes com anemia falciforme, e 
acima dos 40anos de idade, 30% dos pacientes apresentam esse 
diagnóstico. 

 
 
 
 

 
 
 
 



6 DIAGNÓSTICO 
 

É feito através do sangue do paciente. 
O primeiro exame pode ser um inespecífico como o hemograma, ele pode 
revelar uma anemia, sinais indiretos de hemólise, leucocitose, plaquetopenias, 
o esfregaço de sangue periférico também é útil podendo apresentar 
anisopoiquilositose e policromasia. 
Há os testes confirmatórios da HbS nos eritrócitos dos pacientes  
 que são os de falcização ou de solubilidade; os determinantes de genótipos, 
eletroforese de Hb em meios alcalinos e ácido; isoeletrofocalização, dosagem 
Hb fetal e cromatografia líquida de alta pressão(HPLC);os determinantes de 
haplótipos, por meio de técnica de biologia molecular. 
A monitoração é feita através de hemogramas, contagem de reticulócitos, 
morfologia eritrocitária dosagem de ferritina, bilirrubina, ácido úrico, fosfatase 
alcalina, desidrogenase láctica (LDH), e metemoglobina, pesquisa intracelular 
de Corpos de Heinz, HbH e HbF. 
Todos esses testes são muitos importantes, as informações corretas de dados 
permitem o diagnostico da doença falciforme. Naoum, 2004. 
A eletroforese de hemoglobinas é o exame que confirma o diagnóstico, os 
pacientes com anemia falciforme (homozigotos), apresentam cerca de 2% a 
20% de HbF e 2 % a 4% de Hb A2 e o restante é HbS .A Hb A não é 
detectada, ela só aparece se o paciente foi transfundido nos últimos 4 meses. 
O diagnóstico precoce é feito pelo teste do pezinho, em recém nascidos, após 
48h do nascimento e até o sétimo dia de vida do bebê, esse exame simples 
identifica também outras doenças antes dos sintomas aparecerem, para quem 
não fez existe outros testes: o de afoiçamento e o teste da marcha como 
exame de triagem, e a eletroforese de hemoglobinas como exame 
confirmatório 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 TRATAMENTO 
 

Os pacientes com doença falciforme devem ter os cuidados dobrados sobre 
nutrição, vacinação, exposição e temperaturas extremas e atividades físicas 
intensa, podem trabalhar desde que não tenha um esforço físico vigoroso. 
Devem ser manipulados para evitar infecções por bactérias encapsulados, 
como a vacina antipneumocócica polivalente, e também a vacina conjugada 
contra haemophilus influenza tipo B. 
Durante a infância, além das vacinas, são incluídas em seu calendário vacinas 
contra influenza anualmente e contra hepatite B, ao nascimento ou 1º consulta 
medica, e para adulto com sorologia negativa para hepatite B. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Pesquisa 

Na pesquisa foram utilizadas as seguintes perguntas: 

1-Você já ouviu falar da Anemia Falciforme? 
         Sim                                               Não 
2-Sabe quais são os sintomas? 
         Sim                                                Não 
 
3-O que causa a Anemia Falciforme?  
 
4-Sabe a importância da triagem neonatal?Para que serve? 
         Sim                                              Não 
 
5-Teve alguma orientação sobre esse teste? 
        Sim                                              Não 
4-Já conheceu algum caso? Quais os procedimentos tomados? 
 
6- Quando detectada a HbS ou a HbSS, qual a forma usada para o 
esclarecimento aos familiares? 
 
         Verbal                                     através de material específico                           
outros 
 
7-Os portadores da HbS ou HbSS são encaminhados a centros especializados 
em hemoglobinopatias? 
 
 
8-Qual a importância da inclusão em currículos de disciplinas dos cursos da 
área de saúde, termos relacionados à Anemia Falciforme? 
 
 
9-Conforme Portaria nº 951, do Ministério da Saúde, de 10 de maio de 1996, foi 
criado o programa “Anemia Falciforme”, você tem conhecimento? 
 
10-O que você acha de divulgarmos por meio de ações educativas a Anemia 
Falciforme? Difundindo informações aos próprios doentes, seus familiares, 
profissionais de saúde e outros? 
 
11-Dois fatores têm grande importância na qualidade de vida dos doentes 
falciformes: descendência afro e o baixo nível sócio econômico. Você saberia 
explicar quais as razões? 
 
12-Porque a escolaridade é quase sempre prejudicada pelos efeitos da 
doença? 
 
13-Por ser uma doença específica, com diagnóstico laboratorial e condutas 
terapêuticas também específicas, pode acometer o atendimento médico ao 
doente falcêmico? Por quê? 
 



A pesquisa foi realizada com 45 pessoas, onde 4 pessoas não tinham 
conhecimento nenhum sobre a doença, 38 pessoas sabiam sobre a doença 
mas não tinham grande conhecimento e 3 pessoas sabiam sobre a doença, 
seus sintomas e tratamentos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 Conclusão 
 
 
 
A maioria dos participantes da pesquisa demonstrou interesse em participar da 
pesquisa e sentiu o desejo de aprofundar mais seus conhecimentos sobre este 
tema, o que gerou numa troca de informação sobre esse tema, entre os 
participantes. 
Pelo analise das respostas, nota-se que os funcionários da rede pública da 
saúde carece de maior esclarecimentos sobre a doença falciforme, pois alguns 
ainda não tem o conhecimento de seus sintomas, o que é muito importante em 
um atendimento de urgência. 
"Temos que capacitar os funcionários da área da saúde para que saibam como 
lidar com os casos de anemia falciforme. 
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