
Anemia Falciforme – Importância dos programas de triagem e 

aconselhamento genético 

 

Resumo 

 

Objetivo: A anemia falciforme é uma doença genética com maior prevalência no Brasil, 

caracterizada como quadro hemolítico variável que evolui cronicamente causando danos 

emocionais e físicos às pessoas acometidas, condições estas que estimularam a realização 

deste artigo de revisão. 

Fonte de Dados: Foi realizada uma revisão bibliográfica no banco de dados MEDILINE. 

Foram encontrados cerca de 300 referencias sobre o assunto, sendo selecionados 30 artigos, 

os quais, aliados a capítulos de um livro, compuseram esta revisão. 

Síntese de dados: Nesse artigo, além de informações gerais sobre a respeito da doença 

falciforme, são abordados assuntos relacionados a importância dos programas de triagem para 

o gene da hemoglobina variante, causadora da anemia falciforme e a necessidade de uma 

orientação genética aos seus portadores. 

Conclusões: Esta é uma revisão que visa fornecer à população e seus gerenciadores a 

necessidade de implantação e monitoramento de programas que contribuam para melhorar as 

políticas existentes na qualidade de vida e que auxiliem no tratamento desses indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

A doença falciforme é uma doença de caráter genético, relatada pela primeira vez em 1910 

por Herrick, freqüente, mas não exclusiva em indivíduos de origem africana1. É originada por 

uma mutação que ocorre no cromossomo 114 e resulta na troca de um ácido glutâmico pela 

valina na posição 6 da extremidade N-terminal na cadeia de globina, que por sua vez, dará 

origem à hemoglobina S3. A expressão clínica da homozigose (HbSS) desse gene da 

hemoglobina S é denominada anemia falciforme e os que apresentam heterozigose (HbAS) 

são apenas portadores do traço falciforme, muitas vezes assintomáticos2,7
. 

 

Os eritrócitos cujo conteúdo predominante é a hemoglobina S, assumem em condições de 

hipóxia, forma semelhante à de uma foice – daí o nome falciforme -, decorrente da 

polimerização da hemoglobina S3,4. Os glóbulos vermelhos em forma de foice não circulam 

adequadamente na microcirculação, resultando tanto em obstrução do fluxo capilar como em 

sua própria destruição precoce, ocasionando assim hemólise1. Esse mecanismo 

fisiopatológico acarreta manifestações clínicas graves, com maior freqüência após os 3 meses 

de idade5. Durante os 6 primeiros meses de vida, esses indivíduos são geralmente 

assintomáticos devido aos altos níveis de Hemoglobina Fetal8. 

Trata-se, portanto, de uma doença crônica, incurável, embora tratável, e que geralmente traz 

alto grau de sofrimento aos seus portadores, que merecem atenção especial do ponto de vista 

médico, genético e psicossocial11,12. 

Numerosos fatores condicionantes podem intensificar ou diminuir esses efeitos, gerando uma 

impressionante variabilidade clínica. Os principais fatores que podem influenciar o fenótipo 

das doenças falciformes são: 

1- O genótipo da doença: homozigose para HbS (anemia falciforme ou genótipos compostos 

do tipo HbC/HbS, HbS/beta-talassemia, HbS/HbD); 

2- Fatores genéticos que podem influenciar no processo de polimerização da HbS, no 

fenômeno de falcização e na hemólise; 

3- Outros fatores genéticos que podem alterar a resposta individual à doença a suas 

complicações ou ao tratamento; 



4- Fatores ambientais como o local onde vive o paciente, prevalência de doenças infecto-

contagiosas, condições socioeconômicas e acesso à assistência médica13. 

 

O gene da hemoglobina S é um gene de alta freqüência em todo o continente americano, e no 

Brasil é mais freqüente nas regiões nordeste e sudeste9. Na África Equatorial, 40% da 

população é portadora, e a doença falciforme atinge uma prevalência de 2 a 3% da 

população8. As hemoglobinopatias constituem uma das principais e mais freqüentes doenças 

genéticas que acometem seres humanos; e dentre elas, a anemia falciforme é a doença de 

caráter hereditário com mais prevalência no Brasil9,10, chegando a acometer 0,1 a 0,3% da 

população negróide, com tendência a atingir parcela cada vez mais significativa da população, 

devido ao elevado grau de miscigenação em nosso país9. 

A porcentagem da mortalidade entre crianças menores de 5 anos com anemia falciforme é em 

torno de 25 a 30%4, isso se deve ao papel importante do baço como causa de morte nas 

doenças falciformes. Na maioria dos pacientes com a forma homozigótica (SS), os numerosos 

infartos levam à sua fibrose e desaparecimento anatômico, nos primeiros 2-5 anos de vida, 

que pode ser precedido de perda da função (asplenia funcional) quando o baço, embora 

presente, já perdeu a função. A principal conseqüência da asplenia é o aumento do risco de 

graves infecções, especialmente por Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 

Neisseria meningitidis e Klebsiella sp. , entre outros, que produzem meningites ou 

septicemias graves associadas à elevada mortalidade. Essa é a principal causa de morte por 

essas doenças na primeira infância, e o uso de medidas profiláticas como vacinas 

antipneumocócicas e profilaxia com penicilina reduziram drasticamente a morte súbita dessas 

crianças. No entanto, o baço, enquanto presente pode ser sede de uma complicação aguda 

muito grave: a crise do seqüestro esplênico. Nesse caso, algumas vezes desencadeado por 

infecções banais, mas na maioria das vezes sem causa reconhecida, o baço retém um grande 

volume de hemáceas em um determinado tempo (algumas horas). Além do acentuado 

aumento do volume do baço, provoca uma queda rápida da hemoglobina, produzindo um 

quadro que se assemelha a um choque hemorrágico13. 

 

Tão importante quanto às variações genéticas, os fatores adquiridos são responsáveis pela 

variabilidade clinica e do prognóstico de pacientes com essa doença. O nível educacional e 

socioeconômico ocupa uma posição central, pois determina variantes que influenciam 

diretamente a evolução da doença e seu prognóstico: acesso à atenção médica, alimentação e 



nutrição de boa qualidade, diagnóstico precoce, acesso a saneamento básico e, portanto, água 

de boa qualidade e menor exposição a infecções, melhores condições de vida de trabalho, 

além do tratamento rápido de eventuais complicações 10. 

 

O diagnóstico laboratorial da anemia falciforme é feito através de eletroforese de 

hemoglobina, focalização isoelétrica ou cromatografia líquida de alta performance (HPLC). 

As cadeias β globínicas são detectáveis em fase precoce da vida fetal, a partir da 10ª a 12ª 

semana de gravidez, o que possibilita o diagnóstico pré-natal da anemia falciforme1. 

A detecção precoce das doenças falciformes permite o aconselhamento e/ou orientação 

genética aos portadores e, conseqüentemente, pode funcionar como meio para evitar o 

aumento de custos para o sistema de saúde14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importância dos programas de triagem para o gene da hemoglobina S 

 

 

O esforço em reduzir a morbimortalidade através de uma triagem neonatal esbarra na 

imperiosa necessidade de seguimento e acompanhamento das crianças e não apenas no 

estabelecimento de seus diagnósticos14. O diagnóstico precoce de qualquer que seja a 

patologia genética permite que tanto o tratamento quanto os programas de prevenção de 

futuros casos sejam estabelecidos prontamente. Quanto mais cedo se faz o diagnóstico de 

anemia falciforme, mais precocemente podem-se implantar medidas que visem a reduzir a 

morbimortalidade nesse grupo de indivíduos e prevenir seqüelas que interfiram diretamente 

no bem-estar dessa população. A detecção de um caso positivo põe a família de sobreaviso e 

permite a prevenção de possíveis complicações e o posterior aconselhamento genético15,16. 

 

Por meados da década de 80, estudos evidenciaram que a triagem neonatal de 

hemoglobinopatias só é efetiva se houver subseqüente acesso dessas crianças à unidade de 

saúde e se for garantido o aconselhamento genético de suas respectivas famílias14. A triagem 

neonatal e a detecção de casos suspeitos devem ser seguidas por programas educacionais 

bastante concretos, com especial ênfase aos pacientes portadores do traço falciforme, devido a 

toda sua condição de potente transmissor da alteração genética. Toda essa informação precisa 

chegar aos pais de forma clara e objetiva, e a busca dos casos positivos precisa ser muito bem 

planejada para que o programa surta efeito17. 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que países que enfrentam esse problema 

de saúde dediquem esforços para sua detecção precoce, principalmente pelo fato de a maioria 

das pessoas acometidas viverem em condições precárias18. A organização Pan-americana de 

Saúde (Opas) sugere que a identificação de condições particulares, que é usualmente 

prevalente em uma determinada região, deva levar ao desenvolvimento de um programa 

específico para seu efetivo controle14. Já o Comitê de Genética da Academia Americana de 

Pediatria estabelece que a rotina deva ser desde o diagnóstico neonatal ou o mais precoce 

possível, até o acompanhamento diretivo das crianças e de suas famílias19. 



Em 2001, o Ministério da Saúde incluiu a pesquisa de hemoglobinopatias no Programa 

Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), por meio da Portaria n. 822/01, reconhecendo a sua 

relevância na saúde pública do Brasil, cuja colonização se deu absorvendo grande contingente 

de povos oriundos de regiões onde essas alterações apresentam prevalências significativas20. 

 

Existem duas diretrizes possíveis para triagem neonatal: 

1) Teste seletivo de RN filhos de casais sabidamente portadores do traço falciforme, ou que já 

tenham um filho doente, ou dos RN filhos de mães portadoras do traço falciforme detectado 

no pré-natal; 

2) Triagem universal de todos os RN, indicada em populações onde as desordens falciformes 

são comuns, pois se diminui o risco de perder casos positivos14. 

Portanto, a realização de triagem para o gene da hemoglobina S para os familiares mais 

próximos (avós, pais, irmãos, tios) pode identificar muitos portadores e/ou casais de risco 

entes do casamento e procriação, em número maior que na população sem história familiar 

desta alteração genética. Esta técnica de abordagem combinada é uma estratégia de efeito em 

longo prazo, admitindo-se que serão encontradas formas das famílias compreenderem estas 

informações genéticas e assegurarem que a cada nova geração seja oferecida oportunidade de 

testes para identificação de portadores21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nova genética, privacidade e confidencialidade 

 

 

A cada passo da ciência, a nova genética se depara com grandes e novos desafios, e um deles 

é garantir a credibilidade moral da prática do aconselhamento genético na saúde pública. 

Após denúncias absurdas praticadas pela medicina nazista em nome de ideais eugênicos, ou 

mesmo após as primeiras iniciativas de mapeamento genético populacional feito nos anos 70, 

a informação genética passou a ser considerada perigosa para decisões políticas no campo da 

saúde26. 

A nova genética acredita poder evitar o renascimento do autoritarismo eugênico pelo apelo a 

princípios éticos da cultura dos direitos humanos, tais como a autonomia individual, a 

privacidade e o pluralismo moral. A formação de um aconselhador genético, por exemplo, 

inclui tanto uma formação em genética, quanto um treinamento moral pautado em princípios 

éticos humanitários, tais como o exercício da tolerância e a promoção da liberdade27.  

 

O aconselhamento genético pode ser definido como uma prática a meio caminho do serviço 

social e da clínica médica30. Na mesma medida em que está a qualidade da informação 

técnica transmitida sobre diagnósticos, riscos e probabilidades, está a habilidade do 

aconselhador em avaliar e compreender o impacto moral da informação genética na vida das 

pessoas. Por isso, um dos valores centrais do ethos do aconselhamento genético é a 

neutralidade moral, um princípio de dificílima concretização, mas que remete ao 

compromisso da nova genética com a autonomia individual22. 

Se, por um lado, a informação genética é parte da gênese individual e, portanto, deve ser 

tratada como algo privado, é, por outro, também, uma informação familiar. Esta tensão sobre 

a quem pertence à informação genética foi extensamente discutida nos primeiros anos de 

estruturação do aconselhamento genético, e, nesse contexto, os princípios da 

confidencialidade e privacidade vêm sendo considerados referências éticas obrigatórias para a 

rotina de um bom aconselhamento23. 

 



O Brasil possui poucas ações no campo da genética em saúde pública. Grande parte dos 

centros de triagem e aconselhamento genético está localizada nos hospitais universitários, em 

alguns hospitais públicos dos grandes centros urbanos e nos centros de referência para a 

doação de sangue. Tendo em vista que o aborto por anomalia fetal, no Brasil, é crime, as 

sessões de aconselhamento genético ocorrem, preferencialmente, no período neonatal para 

fins de planejamento reprodutivo futuro ou de diagnóstico, ou em centros de doação de 

sangue após a realização dos exames compulsórios pré-doação24. 

 

Os programas de orientação genética partem do princípio de que os heterozigotos 

devidamente orientados quanto à sua condição genética poderão tomar as decisões que lhe 

foram mais convenientes. Dentre elas, destaca-se a realização do exame laboratorial do 

cônjuge (ou do futuro cônjuge) e dos filhos. Constatando-se casais de risco, constituídos por 

dois heterozigotos, os mesmos poderão decidir sobre ter filhos ou não ter filhos. De fato, essas 

pessoas estarão conscientes do risco de 25% do nascimento de uma criança homozigota e, 

acima de tudo, saberão da importância da realização do exame laboratorial da mesma antes 

dos seis meses de idade. Isso porque está comprovado que o tratamento precoce de doentes 

com várias síndromes genéticas (talassemias, doenças falciformes, fenilcetonúria, etc.) 

aumenta significativamente a sua expectativa e a sua qualidade de vida11.   

 

O princípio da autonomia estabelece que os testes genéticos devam ser estritamente 

voluntários, levando ao aconselhamento apropriado e a decisões absolutamente pessoais. O 

principio da privacidade determina que os resultados dos testes genéticos de um indivíduo não 

podem ser comunicados a nenhuma outra pessoa sem o seu consentimento expresso, com 

exceção, talvez, de familiares com risco genético e, mesmo assim, após falha de todos os 

esforços para obter permissão do probando. O princípio da igualdade rege acesso igual aos 

testes, independentemente de origem geográfica, raça e classe sócio-econômica. O princípio 

da justiça garante proteção aos direitos de populações vulneráveis, tais como crianças, pessoas 

com retardamento mental ou problemas psiquiátricos e culturais especiais. Finalmente, o 

princípio da qualidade assegura que todos os testes oferecidos devam ter especificidade e 

sensibilidade adequadas, sendo realizados em capacitados laboratórios e com monitoragem 

profissional e ética24. 

 



O tema da confidencialidade é tão antigo quanto à própria prática médica. A garantia da 

confiança entre médico e paciente é um pressuposto tão central para o exercício da medicina 

que esse é um tema regulamentado por inúmeros códigos legais e éticos nacionais e 

internacionais29. O surgimento da nova genética, com as particularidades inerentes à 

informação genética, reacendeu o debate sobre a centralidade da confidencialidade para o 

atendimento em saúde25.  

É importante lembrar que dentre as situações de excepcionalidade que justificam  uma quebra 

de confidencialidade, estão aquelas que preveniram danos graves, mas não ações que 

busquem apenas promover escolhas informadas ou imputar responsabilidades reprodutivas. 

 

O argumento filosófico de que ninguém tem o direito moral à ignorância genética carrega 

consigo dois pressupostos que não se prestam à contestação etnográfica.  O primeiro é o 

pressuposto de que as pessoas ambicionam acumular informações que lhes permitam melhor 

controlar e fundamentar suas decisões, conseqüentemente, o futuro. O segundo pressuposto é 

que a biomedicina seria a fonte na qual as pessoas retirariam as informações necessárias para 

o controle do acaso. Ora, não apenas a biomedicina é somente uma dentre as inúmeras 

narrativas utilizadas para a explicação do fenômeno saúde e doença, como muitas dessas 

narrativas são anteriores à tentativa de genetização da reprodução28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações Finais 

 

 

A herança do processo intenso de miscigenação sofrido no Brasil se refletiu nos aspectos 

sociais, culturais e genéticos. Dentre os sinais herdados, estão as alterações gênicas que 

podem resultar em doenças, como é o caso da anemia falciforme. 

No Brasil é bastante difundida, chegando a acometer 0,1% a 0,3% da população negróide, 

constituindo um problema de saúde pública em nosso meio, demonstrando, portanto, a 

necessidade de incentivar medidas visando o rastreamento para melhor orientação e 

acompanhamento aos seus portadores.   

 

Além dos benefícios citados anteriormente, podemos inferir que a inclusão do rastreamento 

neonatal e do aconselhamento genético para indivíduos com anemia falciforme e outras 

hemoglobinopatias em um programa de triagem populacional, amparado pelo Ministério da 

saúde, traz à luz e discute de forma ampla questões adjacentes à questão diagnóstica e sua 

conduta. 

 

Essas e outras questões remetem a uma perspectiva êmica da etnicidade e seus 

desdobramentos, bem como à promoção da acessibilidade à atenção básica em saúde de uma 

população historicamente desassistida e economicamente menos favorecida. Nesse sentido, 

pode ser apontada a necessidade do estabelecimento de mecanismos de cunho social que 

contribuam para melhorar as políticas existentes e contribuir para a fabricação e o 

cumprimento de novas estratégias de intervenção, pautadas sob a vigilância dos direitos 

humanos fundamentais. A complementariedade entre as dimensões analisadas, portanto, 

justifica em caráter de mais valia o custo efetividade deste programa, tornando-se importante 

em termos de planejamento administrativo, na alocação de recursos e no planejamento de 

políticas públicas. 

 

Quanto a questão da nova genética, existe uma multiplicidade de opiniões em torno dela, o 

que necessariamente não implica a impossibilidade de se estabelecer critérios de avaliação de 



resultados para suas iniciativas. O sucesso, de um modo geral, de projetos educativos da nova 

genética dependerá diretamente dos objetivos assumidos como prioritários pelos idealizadores 

de políticas em saúde.  
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