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RESUMO 

A anemia falciforme (AF) é uma hemoglobinopatia hereditária atribuída a uma 

lesão molecular específica, que é a troca do ácido glutâmico por valina no 6º resíduo da 

cadeia beta da hemoglobina. Desta troca resulta a polimerização da hemoglobina em 

longas fibras formando um gel, o que torna a hemácia rígida e em forma de foice, 

diminuindo então sua flexibilidade e dificultando, conseqüentemente, sua passagem 

através da microcirculação hemácias em forma de foice. Pacientes com anemia 

falciforme podem viver anos sem a necessidade de hospitalização, e a assistência 

ambulatorial pode favorecer a prevenção de intercorrências e melhor qualidade de vida, 

reduzindo complicações e facilitando a recuperação. Por outro lado, podem ocorrer 

manifestações clínicas mais severas, como a anemia hemolítica crônica, crises 

vasoclusivas dolorosas agudas, e lesão crônica e progressiva de órgãos e tecidos.   
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ABSTRACT 

Sickle cell anemia (SCA) is a hereditary hemoglobinopathy assigned to a 

specific molecular lesion, which is the exchange of glutamic acid for valine at the 6th 

residue of the beta chain of hemoglobin. This exchange results in the polymerization of 

hemoglobin in long fibers forming a gel, which makes red blood cells rigid and sickle-

shaped, thus decreasing their flexibility and making it difficult, therefore, their passage 

through the microcirculation in sickle erythrocytes. Sickle cell patients can live for 

years without the need for hospitalization, outpatient care and can assist in the 

prevention of complications and improved quality of life, reducing complications and 

facilitating recovery. Moreover, there may be more severe clinical manifestations such 

as chronic hemolytic anemia, painful crises obstruction acute and chronic injury and 

progressive organs and tissues. 
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 Introdução 

O último século foi marcado pelo avanço de pesquisas no campo da Genética e mais 

recentemente pelas descobertas do Projeto Genoma Humano. O primeiro relato 

científico sobre a anemia falciforme foi descrita por Herrick, em 1910, em um estudante 

da Universidade das Índias Ocidentais, proveniente de Granada, na América Central, no 

qual se observou, à microscopia, o aspecto anômalo e alongado das hemácias e foi 

descrita por biologia molecular nos anos de 1950 (WILKIE, 1994; WAILOO, 2001; 

FRY, 2005). A única diferença estrutural entre a HB S e a HB A ocorre na posição 6 da 

cadeia β da globina, onde o ácido glutâmico é substituído por valina. A mutação afeta a 

solubilidade das hemácias e a cristalização dessa hemoglobina sob condições de 

hipóxia. Com a diminuição do oxigênio a HB S polimeriza dentro de filamentos e feixes 

de fibras da membrana das hemácias e esses cristais de hemoglobina anormal torcem à 

membrana em uma forma característica de foice. As pessoas com anemia falciforme são 

aquelas cujo sistema circulatório apresenta dificuldades para transportar o oxigênio, 

visto que possuem um tipo diferenciado de hemoglobinas, as “hemoglobinas do tipo S”, 

e necessitam acompanhamento médico sistemático para a redução da morbidade e 

melhoria na qualidade e expectativa de vida. A doença pode provocar desde alterações 

leves, como palidez, até distúrbios mais severos, como acidente vascular cerebral ou 

mesmo a morte (ZAGO, 2001). 

Não há tratamento específico para a anemia falciforme, assim, medidas gerais e 

preventivas no sentido de minorar as conseqüências da anemia crônica, crises de 

falcização e susceptibilidade às infecções são fundamentais na terapêutica desses 

pacientes. Estas medidas incluem boa nutrição, diagnóstico e terapêutica precoce das 

infecções, manutenção de boa hidratação e evitar condições climáticas adversas. Além 

disso, um diagnóstico preciso é muito importante para poder começar o tratamento e 

assim evitar maiores transtornos devido às crises de falcização, muito comum nos 

pacientes. 

 Este artigo de revisão literária tem como objetivo a pesquisa e elucidação da 

evolução clínica de pacientes com Anemia Falciforme, bem como aprofundar no 

conhecimento da Anemia Falciforme de acordo com sua fisiopatologia e melhores 

maneiras de tratamento.  

 



A Anemia Falciforme  

Doença de caráter genético, descrita pela primeira vez em 1910 por Herrick, 

freqüente, mas não exclusiva, em indivíduos de origem africana.  È originada por uma 

mutação no cromossomo 11 que resulta na substituição de um ácido glutâmico pela 

valina na posição 6 da extremidade N-terminal na cadeia ß da globina, dando origem à 

hemoglobina S. 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 S (MARTINS, 1998). 

Os glóbulos vermelhos em forma de foice não circulam adequadamente na 

microcirculação, resultando tanto em obstrução do fluxo sanguíneo capilar como em sua 

própria destruição precoce. Este mecanismo fisiopatológico acarreta graves 

manifestações clínicas, com maior freqüência após os 3 meses de idade. Durante os 6 

primeiros meses de vida, esses indivíduos,  geralmente assintomáticos devido aos altos 

níveis de hemoglobina fetal. O gene da hemoglobina S é um gene de alta freqüência em 

toda a América, e no Brasil é mais freqüente nas regiões sudeste e nordeste. Na África 

Equatorial, 40% da população é portadora, e a doença falciforme atinge uma 

prevalência de 2 a 3% da população (NUZZO, 2004). 

A anemia falciforme e sua distribuição no Brasil  

A distribuição do gene S no Brasil é bastante heterogênea, dependendo de composição 

negróide ou caucasóide da população. Assim, a prevalência de heterozigotos para a Hb 

S é maior nas regiões norte e nordeste (6% a 10%), enquanto nas regiões sul e sudeste a 

prevalência é menor (2% a 3%). 

O Quadro 1 e a Figura 1 mostram os principais dados da Doença Falciforme (DF) no 

Brasil segundo o Ministério da Saúde do Brasil. Estima-se o nascimento de uma criança 

com anemia falciforme para cada mil recém-nascidos vivos. 

 

  

  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-84842007000300002&script=sci_arttext&tlng=es#graf1#graf1
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-84842007000300002&script=sci_arttext&tlng=es#fig01#fig01


 

Quadro 1: Prevalência estimada do gene S no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Freqüência do gene S nas diferentes regiões do Brasil. 

 



Os avanços no conhecimento de novos aspectos moleculares, celulares e clínicos 

da DF nos confirmam que se trata de uma doença inflamatória crônica permeada de 

episódios agudos clinicamente controláveis. E, quanto ao tratamento, observamos, nos 

últimos dez anos, significativa melhora no prognóstico dos pacientes com DF, também 

aqui no Brasil. 

O diagnóstico neonatal, a pronta instituição do tratamento (vacinas, penicilina 

profilática) e a orientação do reconhecimento precoce do seqüestro esplênico pelas mães 

contribuíram para a redução da mortalidade das crianças nos primeiros cinco anos de 

vida. Outros dois fatores importantes foram a identificação das crianças com maior risco 

de acidente vascular cerebral (AVC) e o início precoce das transfusões de hemácias, e o 

diagnóstico e tratamento da síndrome torácica aguda (STA), condições que são, 

atualmente, as principais causas de óbito nos adolescentes e adultos jovens. 

Concentrações elevadas de hemoglobina fetal (HbF) podem diminuir a 

gravidade da doença por inibir a polimerização da hemoglobina S. A hidroxiuréia é 

capaz de aumentar as concentrações de HbF e produzir melhora do curso clínico. Sabe-

se que eleva os níveis de hemoglobina F nos eritrócitos, diminui o número de 

neutrófilos, aumenta a capacidade de deformação das células falciformes e altera a 

adesividade das hemácias ao endotélio. 

Desta maneira,  introdução da hidroxiuréia também teve impacto na qualidade 

de vida desses pacientes reduzindo o número de crises vasoclusivas, número de 

hospitalização, tempo de internação, a ocorrência de STA e, possivelmente, de eventos 

neurológicos agudos. 

 

Evolução Clínica da Anemia Falciforme  

 

Basicamente, anemia falciforme caracteriza-se por anemia hemolítica crônica e 

por eventos repetidos de vasoclusão que determinam, progressivamente, inúmeras 

complicações clínicas e elevada mortalidade.  

Estudo multicêntrico americano mostra que a idade média de óbito para 

pacientes portadores de Anemia Falciforme é de 42 anos para o sexo masculino e de 48 

anos para o sexo feminino. Neste estudo, os principais fatores relacionados ao maior 

risco de morte precoce foram: insuficiência renal, convulsão, contagem de leucócitos 



acima de 15.000/mm3 e baixa concentração de hemoglobina fetal. Cinqüenta por cento 

dos pacientes sobreviveram mais de 50 anos e a hemoglobina fetal conferiu melhor 

sobrevida aos pacientes e demonstrou ser um bom indicador de expectativa de vida em 

pacientes pediátricos.  

Na infância, sobretudo, até os cinco anos de idade, as infecções e o seqüestro 

esplênico são as principais causas de mortalidade. Após essa faixa etária, os efeitos da 

vasoclusão crônica determinam danos isquêmicos e comprometimento de diferentes 

órgãos ou tecidos, tais como: sistema nervoso central, retina, pulmões, fígado, baço, 

rins, além do retardo do crescimento e da maturação sexual. Tais fenômenos alteram 

expressivamente a qualidade de vida do indivíduo, com redução a capacidade laboral e 

da expectativa de vida, constituindo-se na principal causa de morte no paciente adulto 

com doença falciforme.  

 

Conclusão 

As diversas formas da doença falciforme são, na grande maioria dos casos, uma 

doenças crônica com curso clínico pontuado por episódios agudos clinicamente 

controláveis. 

O diagnóstico e tratamento precoces aumentam a sobrevida e melhoram a 

qualidade de vida dos indivíduos com doença falciforme; entretanto, não possibilitam 

sua cura clínica. Esses indivíduos devem ser acompanhados regularmente em um 

serviço especializado por toda a sua vida, com avaliações clínicas periódicas e 

internações hospitalares em situação de risco.  

Diante disto, pode-se concluir a partir de todas estas informações contidas neste 

trabalho que, o indivíduo com a Anemia Falciforme tenha o amplo acesso à saúde 

através  de políticas de atenção integral, incluindo desde a triagem neonatal até medidas 

preventivas e tratamento das complicações agudas e crônicas.  
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