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Resumo 

A anemia falciforme é uma doença genética hereditária, onde a troca 

dos aminoácidos ácido glutâmico pela Valina faz com que à deformidade 

dos eritrócitos e a concentração de hemoglobina Hb S aumente, causando 

então a anemia. Cada indivíduo apresenta sinais e sintomas diferentes, porém 

a maioria deles são diagnosticado com anemia hemolítica. Devido as 

hemácias ficarem com forma de foice e mais rígidas elas são eliminadas 

facilmente de circulação. 

O diagnóstico é realizado através de diversos tipos de exames, 

incluindo principalmente a eletroforese de hemoglobina e quando criança o 

teste do pezinho. Ainda não a um tratamento eficaz desta anemia, é realizado 

somente analgésico para aliviar as crises dolorosas, já o transplante é mais 

complicado devido a taxa de compatibilidade de indivíduos. 
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Fisiopatologia 

O sangue é formado por células vermelhas, células brancas e plasma 

(água + vitaminas). As células vermelhas são chamadas de hemácias que tem 

como característica ser arredondadas e cheia de hemoglobina, que por sua 

vez é responsável pela coloração avermelhada e por levar oxigênio para todo 

o corpo. 

A doença Falciforme há maior incidência em negros, 

afrodescendentes no mediterrâneo, Caribe, América Central e do Sul, porém 

não é exclusiva, pode acometer brancos também, devido a miscigenação 

racial no Brasil, faz com que tenha uma continuidade desta anemia, gerando 

assim um grave problema de saúde pública. 

A anemia falciforme é uma doença genética onde a concentração de 

hemoglobina S (Hb S) é prevalente em relação a hemoglobina humana 

normal (Hb A). Isso acontece devido uma troca genética de substituição de 

aminoácidos (ácido glutâmico pela a valina) na porção 6 da cadeia de b-

globina, fazendo com que haja uma deformação na estrutura da 

hemoglobina, deixando de ser arredondada para um aspecto de foice 

(falciforme) ou chamada de drepanócito, dificultando a passagem dessas 

células pelo os vasos sanguíneos e consequentemente levando a falta de 

oxigênio nos tecidos.  

Para que um indivíduo seja portador de anemia falciforme é necessário 

que os pais transmitem genes defeituosos, sendo um do pai e um da mãe. Se 

for transmitido o gene apenas por um dos pais, o filho terá o traço falciforme, 

que poderá passar para seus descendentes, mas não manifestará a doença. 

 

 

 

 

 



 

Sinais e Sintomas  

Cada indivíduo manifesta a doença de forma diferente, porém a grande 

maioria apresenta anemia hemolítica devido a falcização das células e 

icterícia que é causada pelo aumento da bilirrubina que é resultante da quebra 

da hemoglobina. 

Outra característica da manifestação da doença e as fortes crises 

dolorosas como dor e deformações nos ossos, podendo acarretar artrite, 

artrose, entre outras, associada ou não por infecções. Os macrófagos tem 

como função “eliminar” essas células falcizadas e com isso gera uma 

esplenomegalia (aumento do baço) e uma hepatomegalia (aumento do 

fígado) para auxiliar a medula óssea na produção de células sanguíneas, já 

que é um órgão de tecido hematopoiético e as células falciformes vivem 

apenas 50 a 70 dias. 

As crises de dores acontecem pela obstrução de pequenos vasos 

sanguíneos por drepanócitos que são mais rígidos e difícil passagem, fazendo 

com esse esforço a falcização de outras células. 

 

Diagnóstico laboratorial  

O diagnóstico é realizado através da história clínica, sinais e sintomas 

do indivíduo. De início é feito um hemograma onde há presença de anemia 

hemolítica, falcização dos eritrócitos e destaque no VCM e HCM que podem 

ou não estar diminuídos, também na eletroforese à destaque na presença de 

hemoglobina Hb S. O hemograma pode revelar aumento de leucócitos e 

plaquetas se houver infecção. 

Na série vermelha podem ocorrer alterações como policromasia, 

poiquilocitose, anisocitose, pontilhado basófilo, corpúsculo de Howell-Jolly, 

eritroblasto circulantes, hemácia em alvo, corpos de Heinz e frequentes 

hemácias falcizadas (depranócitos).  



 

No brasil o teste do pezinho realizado logo nos primeiros dias de vida, 

proporciona a detecção precoce da anemia falciforme, entre outras 

hemoglobinopatias.  

 

Tratamento  

Por enquanto não há tratamento específico, somente algumas ações 

para diminuir as crises dolorosas. 

Quando criança é prescrito pelo médico a suplementação de ácido 

fólico e analgésico para amenizar as dores. O uso de hidroxiureia é indicado 

por médicos para reduzir as crises dolorosas e é necessário uma boa 

alimentação e ingerir muito líquido, para que o sangue circulante fique 

menos viscoso e facilite a passagem das células nos vasos. Também é 

necessário em alguns pacientes ser feita a transfusão de sangue, porém 

preciso conciliar outras drogas para retirar e excesso de ferro da circulação. 

Outro tipo de tratamento é o transplante de medula óssea, mas devido 

os riscos e a incompatibilidade de doadores, esse tratamento geralmente é 

descartado. 

 

Conclusão 

Conclui-se que a prevalência de anemia falciforme ainda é alta devido 

não haver um tratamento específico para a cura da doença. Por este motivo 

é necessário que o paciente fique atento aos sinais da doença e esteja sempre 

acompanhado pelo médico para que não haja o agravo da mesma. 
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