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ANEMIA FALCIFORME E AS CRISES DE FALCIZAÇÃO 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo busca analisar os princípios das anemias falciformes. Como verificado a 

anemia pode ser tratada com a ingestão desde nutriente, através da alimentação ou 

de alimentos que o contenham. As doenças anêmicas são causadas pelas 

desordens genéticas que levam a produção de hemoglobina anômala, com 

estabilidade modificada e características físico-químicas diferentes da molécula 

normal.  

 

Palavras-chave: Anemia falciforme; Crises de falcização; Prevenção.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo busca discorrer acerca da anemia falciforme. 

Para Buffon et al (2011), a anemia pode ser definida como diminuição da 

concentração de hemoglobina no sangue, quando pobre de hemoglobina, o sangue 

anêmico mostra-se descorado, com baixa viscosidade e incapaz de carrear oxigênio 

com a devida eficácia, isto leva a uma deficiência de suprimento de oxigênio para os 

tecidos do organismo. Embora os valores de referência variem entre os laboratórios, 

valores típicos de hemoglobina para definir anemia seriam abaixo de 13,5 g/dl em 

homens adultos e abaixo de 11 g/dl em mulheres adultas. Dos dois anos de idade 

até a puberdade, a hemoglobina abaixo de 11 g/dl indicaria anemia. A diminuição de 

hemoglobina em geral é acompanhada por baixa contagem de hemácias e do 

hematócrito (Ht). 

Segundo Oliveira (2007), a anemia é um estado caracterizado pela 

diminuição da concentração total dos níveis de hemoglobina no sangue, 

independentemente da diminuição dos eritrócitos, variando de indivíduo para 

indivíduo, de acordo com sexo, idade e altitude. Oliveira diferencia a anemia da 

hipocromia, definindo a última como o estado de diminuição da concentração de 

hemoglobina dentro dos eritrócitos, sendo detectada pelo baixo CHCM g/dL.  

Para Santos (2008), afirma que anemia é a situação na qual a massa 

eritrocitária é insuficiente para efetuar o transporte de oxigênio para os tecidos, o 

que pode ocorrer por redução de hemoglobina, de hematócrito ou do número de 

eritrócitos. Os valores normais desses índices na população, entre a média é até 

dois desvios padrão, variam de acordo com a idade e o sexo do paciente. 

Entretanto, há outros fatores influentes no transporte de oxigênio, como o aumento 

das necessidades metabólicas, alteração da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio 

e alterações do volume plasmático. 

Segundo Camila Garcia Marques (2007), a anemia causada por deficiência 

de ferro ou ferropriva, é caracterizada quando os níveis sanguíneos de hemoglobina 

estão abaixo do normal. A anemia ferropriva é uma das anemias infantil mais 

comum, sabendo que, o ferro é um nutriente que ajuda na formação das 

hemoglobinas. Essa anemia pode ser causada pela perda sangue (hemorragias), 

destruição das hemoglobinas ou deficiência da produção de hemoglobina. Como o 
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ferro é um nutriente muito importante em nosso organismo, a sua ingestão e 

absorção insuficientes podem levar a uma anemia. A deficiência de ferro em nosso 

organismo acontece da seguinte forma: Inicialmente há uma diminuição da Ferritina 

que é uma proteína de reserva do ferro. Após ocorrer uma diminuição dos níveis de 

ferro e, como o ferro participa da formação da hemoglobina, se sua concentração 

estiver reduzida, haverá diminuição também da concentração de Hemoglobina, a 

partir desse momento poderá surgir à anemia ferropriva. Alguns sintomas e sinais 

poderão ser identificados, como: fadiga generalizada, falta de apetite, palidez,  

menos disposição para trabalhar, dificuldade de aprendizagem. Já nas crianças, 

apatia, e as crianças ficam muito paradas e mais quietas. Mais para confirmar o 

diagnóstico somente em laboratório através da dosagem de ferritina e hemoglobina 

poderá confirmar a anemia ferropriva. Só se considera anemia quando os valores de 

hemoglobina de criança estiverem abaixo de 11g/dl. E gravemente anêmicos se a 

hemoglobina estiver abaixo de 9 g/dl. 

Segundo Buffon et al (2011, p. 02): 

 

As anemias têm como características as principais adaptações no sistema 
cardiovascular (com o aumento do volume sistólico e taquicardia). Alguns 
pacientes com anemia severa podem não ter sinais nem sintomas, 
enquanto outros, com anemia leve, podem ter incapacidade interna. A 
presença ou ausência de características clnica pode ser consideradas de 
acordo com alguns fatores principais como: Velocidade de instalação da 
anemia (anemia rapidamente progressiva, causa mais sintomas que anemia 
de instalação mais lenta devido a menor tempo para adaptação de sistema 
cardiovascular), intensidade da anemia (uma anemia leve geralmente não 
causa sinais e sintomas, mas essas estão presentes quando a hemoglobina 
está abaixo de 9 a 10 g/dl) e em idosos (eles toleram menos a anemia do 
que os jovens devido à falta de oxigênio quando a compensação 
cardiovascular está diminuída)  

 

As principais alterações que se relacionam à anemia ocorrem no sistema 

cardiovascular, com aumento do volume sistólico e taquicardia, e na curva de 

dissociação de O2 da hemoglobina. Alguns pacientes com anemia mais severa 

podem não ter sinais nem sintomas, enquanto outros, com anemia leve, podem ter 

incapacidade intensa. 

Os índices hematimétricos também poderão ajudar no diagnóstico das 

anemias, incluem o volume corpuscular médio que é o (VCM), a hemoglobina 

corpuscular média que é (HCM), a concentração de hemoglobina corpuscular média 

que é (CHCM). Todos eles estão alterados na anemia. 
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Por fim, Verrastro (2005) diz que a anemia é a diminuição da hemoglobina 

total atuante na circulação. Usualmente, este quadro pode ser definido como o 

estado médico no qual a hemoglobina e os glóbulos vermelhos se encontram 

diminuídos. Para Verrastro, pode-se dizer que um paciente é anêmico quando 

apresentar uma hemoglobina menos que 11g por 100 ml de sangue. Entretanto, 

deve-se observar que há fatores que interferem na precisão. Portanto, a esse critério 

deve ser acrescentado que a hemoglobina é funcionante e não desnaturada (meta-

hemoglobina, carboxi-hemoglobina ou sulfa-hemoglobina) e que o volume 

sanguíneo seja normal.  

Segundo a OMS – Organização mundial da Saúde, anemia é uma condição 

do organismo, na qual o conteúdo de hemoglobina, proteína responsável pelo 

carregamento de gás Oxigênio e Dióxido de Carbono, no sangue está abaixo do 

normal como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais, seja qual 

for a causa dessa deficiência.  

As anemias constituem as doenças do sangue mais frequentes. O termo 

anemia significa redução da hemoglobina por unidade de volume de sangue, de 

acordo com a idade, sexo e tensão de oxigênio do ambiente. (ALEGRE & 

CARVALHO, 2009). De acordo com a OMS, as anemias podem ser causadas por 

deficiência de vários nutrientes como Ferro, Zinco, Vitamina B12 e proteínas. Porém, 

a Anemia causada por deficiência de Ferro, denominada Anemia Ferropriva é a mais 

comum entre todos os tipos e estima-se que, cerca de 90% das anemias, são 

justamente as ferroprivas ou ferropênicas.  

Anemia não é um diagnóstico e sim um sinal de doença, indivíduo adulto, ao 

nível do mar, com valores aferidos de hemoglobina que levam ao conceito de 

paciente anêmico são aqueles abaixo de 12 g/dl em mulheres ou 13 g/dl em 

homens. OMS (2014) e hematócrito abaixo de 40% para homens e 36% para 

mulheres. (RAPAPORT, 1990).   

A concentração de hemoglobina em indivíduos considerados dentro do valor 

de referência deve ser levado em consideração a variação etária e presença ou não 

de gravidez, fatores que alteram os índices de hemoglobina e hematócrito, entre 

outros fatores. Este conceito também traz a relação direta da hemoglobina circulante 

e sua queda, e acrescenta o fator ambiental, que não pode ser deixado de lado, pois 

indivíduos que vivem em grandes altitudes, bem como os tabagistas e até fumantes 

passivos contínuos possuem alterações significativas em seus índices de 
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hemoglobina circulante. Pacientes podem ainda beirar a normalidade quantitativa de 

hemoglobina, porém a questão da qualidade da proteína não se mostra satisfatória. 

(NAOUM et al ,1986). 

Atualmente existem inúmeros conceitos disponíveis na literatura médica, 

sobre as anemias, todos chegam a conclusão comum de que a anemia nada mais é 

do que uma condição patológica na qual a quantidade ou qualidade de hemoglobina 

disponibilizada às funções para as quais ela participa, está reduzida ou alterada por 

qualquer causa. Seja nas anemias carências, seja por causas genéticas ou 

mutações como as Talassemias e Falcemias respectivamente, ou ainda as anemias 

decorrentes da destruição das células vermelhas. (SAAD, 1997).  

As anemias hemolíticas, é resultante de várias etiologias, resumidamente 

podemos destacar a Esferocitose Hereditária, onde as hemácias apresentam em 

suas membranas uma disfunção proteica acarretando prejuízo em sua flexibilidade e 

consequente destruição periférica. As anemias hemolíticas causadas pela 

deficiência da G6PD (Glicose 6 Fosfato Desidrogenase), determinada por uma 

desordem genética no cromossomo X, faz com que a hemácia perca a capacidade 

de manter sua integridade estrutural frente aos agentes oxidantes. (SAAD, 1997). 

No curso das anemias hemolíticas, temos aquelas causadas por patologias 

crônicas, multifatorial e associadas principalmente a grandes infecções, doenças 

autoimunes, neoplasias e insuficiência renal crônica. Temos casos de anemia 

hemolítica, ocasionada pela destruição dos eritrócitos normais ao passarem por 

vasos sanguíneos anormais, o que provoca uma hemólise microvascular, a Anemia 

Microangiopática. (VASCONCELOS, 2009). 

As anemias hemolíticas autoimunes representam outro grupo de anemias 

hemolíticas, onde os próprios anticorpos do paciente fixam-se aos antígenos de 

membranas das hemácias, determinando uma cascata de reações que culmina com 

a lise destas hemácias (hemólise intravascular), além da fagocitose pelo sistema 

macrocítico (hemólise extravascular). As anemias hemolíticas autoimunes são 

provocadas por causas distintas, desde a instalação de doenças infecciosas e 

neoplásicas, que desorganizam o sistema imune do indivíduo a tal ponto dele atacar 

suas próprias células, ou idiopáticas sem motivo aparente. (COTIAS, 2010). 

Há mais de uma classificação para as anemias. Isto porque a classificação é 

uma forma de estabelecer critérios que possam descobrir suas causas.  Para que 

haja afinidade com o tema proposto, a classificação utilizada será a Classificação 
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Morfológica, pois é baseada nos índices hematimétricos. Conforme Oliveira (op. cit), 

esta classificação foi criada em 1934 por Wintrobe em anuência com o conceito 

clássico de hematócrito de 1929.  Morfologicamente, as anemias foram classificadas 

com base nos índices hematimétricos. (VCM, HCM e CHCM). Foram agrupadas de 

acordo com o tamanho e a cor da hemácia. Oliveira (op. cit) nos ensina que a 

hemácia em condição fisiologicamente normal deve possuir o mesmo tamanho, a 

mesma forma e deve ser coradas (hemoglobinizadas), além de viver em torno de 

120 dias na corrente sanguínea. 

Se o paciente tiver sintomas, em geral são dispneia, em particular aos 

esforços, fraqueza, palpitação, sono e cefaléia. Em idosos podem surgir sintomas de 

insuficiência cardíaca angina de peito, e confusão mental (HOFFBRAND et al, 

2008). 

Sinais podem ser divididos em gerais e específicos, no geral, incluem palidez 

das mucosas, que se nota visível em nível de Hb se for menos que 9 g/dl a 10 g/dl; 

ao contrário das mucosas, a cor da pele não é um nível confiável. Pode haver sinais 

de insuficiência cardíaca (idosos) e hemorragias da retina são comuns 

(HOFFBRAND et al, 2008). 

Sinais específicos são comuns em associar a tipos particulares de anemias 

como, por exemplo: Coiloníquia (unhas em colher): deficiência de ferro; icterícia: 

anemia hemolítica e megaloblástica; úlceras nas pernas: anemia falciforme e em 

outras anemias hemolítica; deformidades ósseas: talassemias maior e em outras 

anemias congênitas graves (HOFFBRAND et al, 2008). 

As associações das características de anemia com infecção frequente sugere 

a presença concomitante de neutropenia ou trombocitopenia (HOFFBRAND et al, 

2008). 

As causas de anemia são variadas e divididas em 3 grupos são eles: causas 

genéticas (defeitos na hemoglobina ex. doença falciforme, síndrome talassemicas ou 

defeitos na membrana do eritrócito ex. eliptocitose, esferocitose), causas nutricionais 

(deficiência de ferro ex. anemia ferropriva, deficiência de vitamina B12 ex. anemia 

megaloblástica), causas hemorrágicas (aguda: hemorragias maciças causadas por 

acidentes, cirurgia e partos; crônica: sangramento crônico sendo o sangramento 

menstrual excessivo, doenças hemorroidária, ulceras pépticas e neoplasias 

intestinais, as principais causas dentre muitas outras (HOFFBRAND et al, 2008). 
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No hemograma avalia a quantidade e qualitatividade dos elementos celulares 

do sangue como série branca e vermelha, contagem de plaquetas, reticulócitos e 

índices hematimétricos (HOFFBRAND et al, 2008). 

Índices hematimétricos é a classificação mais útil que divide as anemias em 

microcítica (hemácias pequenas) e macrocítica (hemácias grandes). Os índices são 

classificados em volume corpuscular médio (VCM) que mede o tamanho médio das 

hemácias (microcítica/macrocitica), amplitude de distribuição dos eritrócitos (RDW) 

quando há uma grande variação de tamanho das diversas populações de hemácias 

denominado anisocitose, hemoglobina corpuscular média (HCM) mede a quantidade 

de hemoglobina relacionada a coloração (hipocromica/hipercromica) e concentração 

de hemoglobina capsular média (CHCM) esse índice permite a avaliação do grau de 

saturação de hemoglobina no eritrócitos (UNICEUB, 2012). 

Os valores de referência dependem do método empregado por cada 

laboratório, bem como das características da população de determinada região. 

Porém, a fim de estabelecer um parâmetro, adotaremos os seguintes valores como 

apresenta a tabela 1.                                                                                                                                                

Fonte:http://www.ciencianews.com.br/arquivos/ACET/IMAGENS/anemias/Anemias_Classifica%C3%A

7%C3%A3o_Diagn%C3%B3stico_Diferencial.pdf 
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Tem-se que quando um paciente com anemia (Hb abaixo do valor padrão) se 

apresenta com o VCM e HCM diminuídos, denomina-se anemia microcítica e 

hipocrômica; se o VCM e HCM estiverem dentro dos valores da faixa de 

normalidade, a anemia é normocítica e normocrômica; e se o VCM estiver elevado 

(não há HCM elevado) a anemia é do tipo macrocítica (NAOUM et al, 2005). 

A classificação morfológica laboratorial das anemias segue os parâmetros:  

Anemias Normocítico-Normocrômicas: nesses subtipos de anemias 
haverá uma queda entre a contagem dos eritrócitos, hemoglobina e 
hematócrito proporcionalmente, assim mantendo o VCM e o CHCM 
normais. As suas causas fisiopatológicas são: a diminuição de produção 
dos eritrócitos, por falta dos fatores estimulantes e a inferioridade da 
produção normal de eritrócitos frente à destruição dos mesmos.  
Anemias Microcítico-Hipocrômicas: Essa anemia morfologicamente é 
conhecida pela desproporção das sínteses de hemoglobina. Desta forma, a 
hemoglobinização fica bastante prejudicada, mas os eritrócitos não são tão 
comprometidos. Neste tipo, um clone de eritroblastos com defeito em sua 
hemoglobinização faz maior número de mitose, levando à microcitose. As 
consequências são eritrócitos pequenos e descorados na circulação 
sanguínea. 
Anemias Macrocíticas: Neste grande grupo há uma diminuição na 
proliferação dos eritrócitos, devido à falta de fatores proliferação ou mesmo 
a mitose. Entretanto, a hemoglobinização dos eritrócitos é mantida, não há 
defeitos de maturação ou de formação da hemoglobina. Poucos eritrócitos 
são arremessados grandes na circulação sanguínea, por outro lado mais 
concentrado de hemoglobina é encontrado no sangue, por isso que há 
maior queda do número de eritrócitos em relação ao número de 
hematócrito, tendendo a aumentar o VCM. 

 

Verrastro (2005) nos ensina que tipicamente durante a infância os principais 

casos clínicos de anemia são a anemia hipocrômica com ferro baixo e a anemia 

perniciosa.  

A anemia hipocrômica com ferro baixo é caracterizada por baixos índices de 

HCM, VCM e ferro e que podem ser tratadas com ferro via oral. Já a anemia 

perniciosa, quando manifestada em uma criança, se deve a uma doença autoimune 

ou uma deficiência na produção de transcobalamina II, tem como sintomas: palidez, 

fraqueza, dispneia, queilite, glossite, temperatura febril. Este tipo de anemia é 

tratado com administração via parental de vitamina B12 . 

Nesse contexto, fazer um exame laboratorial chamado hemograma é de 

crucial importância. Nele se incluem os índices hematimétricos que são VCM, HCM 

e CHCM. 

De acordo com Oliveira (2010): 

 Volume Corpuscular Médio (VCM): é a avaliação do volume dos eritrócitos e 

é baseado no que corresponde à média dos volumes de uma população de 
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eritrócitos, expresso em fentolitros (fL). Ele pode ser determinado manualmente por 

cálculo indireto ou diretamente por automação. 

Hemoglobina Corpuscular Média (HCM): é a média do conteúdo (peso 

interno) de hemoglobina de uma população de eritrócitos. É obtida como média do 

peso ou da quantidade de hemoglobina, por cálculo matemático, pela divisão da 

hemoglobina dosada pelo o número de eritrócitos contados, ou como derivação do 

VCM e CHCM obtidos por laser (instrumentos Bayer). 

Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM): É o índice 

hematimétrico que, de fato, avalia a cor dos eritrócitos. Que corresponde à média 

das concentrações internas de hemoglobina de uma população de eritrócitos.  

Verrastro e Lorenzi (2005) tratam dos índices com maior síntese. Para as 

autoras estes índices são cálculos obtidos por meio do resultado do número de 

eritrócitos, hemoglobina e hematócritos. Ainda segundo as autoras as siglas seriam 

VCM, HbCM, CHbCM.  De acordo com as autoras, o VCM seria a relação, expressa 

em micra cúbicos (µ³), entre o volume globular e o número de eritrócitos. Já a HCM 

seria a relação, expressa em picogramas (pg) ou micro-microgramas (µg), entre a 

quantidade em gramas de hemoglobina por 100dl e o volume globular. Por fim, a 

CHCM é o resultado percentual do cálculo da relação entre a hemoglobina em 

g/100dl e o volume globular.     

Segundo Garanito (2008), a interpretação do hemograma, no qual constam 

os índices hematimétricos, é fundamental relevância, uma vez que a avaliação do 

hemograma associado ao exame microscópico de esfregaço do sangue periférico 

permite análises quantitativa e qualitativa dos glóbulos vermelhos (eritrócitos ou 

hemácias), dos glóbulos brancos (leucócitos), das plaquetas e dos reticulócitos. A 

correta interpretação do hemograma, associada ao quadro clínico do paciente, tem 

auxiliado os clínicos tanto no diagnóstico quanto no tratamento de patologias que 

acometem adultos e crianças. Na faixa etária pediátrica, a análise do hemograma 

merece especial atenção, uma vez que, até a adolescência, os valores considerados 

normais variam conforme as mudanças fisiológicas, apresentando-se, diferentes dos 

valores normais para adultos. 

Conforme Verrastro (2010) deve-se observar fatores na criança que acabam 

alterando o modo de interpretação do hemograma, como o metabolismo. Segundo 

Garanito, em Hematologia Pediátrica ((2002) já nas primeiras horas de vida já é 

possível observar a variação no comportamento da Hb. No nascimento, seu valor no 
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sangue do cordão é de aproximadamente 16,8g/dL. Ao longo do primeiro dia de 

vida, devido à transudação de líquidos plasmáticos para o interstício, observam-se 

níveis de Hb de aproximadamente 19g/dL que se mantém estáveis durante a 

primeira semana. Em seguida, inicia-se um declino lento do valor, atingindo o seu 

ponto mais baixo no segundo mês de vida, quando se manifesta a anemia 

fisiológica, com valores de Hb de 8 a 10g/dL nos recém-nascidos pré-termo e de 

10,5 a 12,3 g/dL nos recém-nascidos. Após esse período, as hemácias passam a 

apresentar as mesmas características das hemácias dos adultos, e ocorre um 

aumento progressivo dos valores da Hb até se estabilizarem na idade adulta. 

 

1.1- Anemia Falciforme 
 

As doenças falciformes são causadas pelas desordens genéticas que levam a 

produção de hemoglobina anômala, com estabilidade modificada e características 

físico-químicas diferentes da molécula normal.  

Segundo Hosni et. al. (2008) nos casos, existe mutação na posição 6 do gene 

da beta-globina, no cromossomo 11, onde ocorre a substituição do aminoácido 

valina pelo ácido glutâmico, caracterizando a variante denominada hemoglobina S 

(Hb S).  

A anemia falciforme é o estado homozigótico da doença falciforme (o estado 

heterozigótico é chamado traço falciforme). Isto quer dizer que um gene de cada um 

dos pais contribuiu para a formação da molécula responsável pela doença, 

transmitida como herança autossômica recessiva, não ligada ao sexo.  

A alteração estrutural da molécula de hemoglobina modifica sua carga 

elétrica, fazendo com que, em determinadas situações de alteração do nível de 

oxigênio, temperatura, pH, força iônica, 2-3 DPF (difosfoglicerato), monóxido de 

carbono e desidratação, haja alteração da forma das hemácias, de discóide para 

falciforme, sofrendo agregação e polimerização, passando do estado líquido fluido 

para gel viscoso.  

O afoiçamento das hemácias é inicialmente reversível, mas as constantes 

modificações lesam a membrana celular, tornando-a permanentemente alterada. 

Desta forma ficam com menor capacidade transportadora de oxigênio para os 

tecidos, pois sua passagem é dificultada na microcirculação, quando há obstrução 

dos pequenos vasos, provocando hipóxia e necrose do tecido adjacente, 
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principalmente em tecidos com pouca circulação colateral e vasos com circulação 

terminal.  

Assim, quase todos os órgãos podem ser afetados pela oclusão vascular. Por 

sua vez, a destruição precoce das hemácias acarreta alteração das funções 

orgânicas, induzindo o quadro de anemia hemolítica crônica e criando a 

necessidade de produção constante de eritrócitos, pois sua vida útil passa de 120 

dias para aproximadamente 20 dias, quando são retiradas da circulação pelas 

células retículo-endoteliais, principalmente do baço e do fígado, sendo que esta 

anemia pode ser considerada a forma mais grave das síndromes falciformes. 

Segundo Paiva e Silva et al. (1993) a anemia falciforme, expressão clínica da 

homozigose do gene da hemoglobina S, é uma anomalia genética importante no 

Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos 

africanos.  

Para Ramalho (1986), ela é a doença hereditária de maior prevalência no 

país, afetando cerca de 0,1% a 0,3% da população negra, sendo observada, 

também, em decorrência da alta taxa de miscigenação, em parcela cada vez mais 

significativa da população caucasóide brasileira.  

A falcização das hemácias por ela determinada, além de causar anemia 

hemolítica crônica, ainda é responsável pela obstrução de vasos sanguíneos, com 

crises de dor, infartamento e necrose em diversos órgãos, como ossos e 

articulações, baço, pulmões, rins e outros.  

Para Silla (2010) as hemoglobinopatias constituem uma das principais e mais 

frequentes doenças genéticas que acometem seres humanos e, dentre elas, a 

anemia falciforme é a forma mais frequente no Brasil. Apesar de sua prevalência ser 

maior em pessoas da raça negra, estudos populacionais têm demonstrado a 

crescente presença de Hemoglobina S (HbS) em indivíduos caucasóides.  

Na infância, a anemia falciforme (homozigose da HbS) tem sido associada 

com alta morbidade e mortalidade devido a crises de infarto ósseo, sepse 

bacteriana, sequestração esplênica e síndrome torácica aguda, além dos efeitos 

deletérios da anemia no desenvolvimento fisiológico e intelectual do indivíduo. O 

diagnóstico precoce tem demonstrado significativo impacto na morbidade e 

mortalidade dos pacientes, pois permite 1) introduzir precocemente os recém-

nascidos afetados em programas de assistência médica específica; 2) educar os 

pais a identificar os primeiros sinais e sintomas das complicações de risco e como 
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proceder para procurar a intervenção médica apropriada; 3) iniciar precocemente a 

profilaxia contra infecções pneumocócicas, uma das principais causas de 

mortalidade nesses pacientes; 4) determinar o risco de outras complicações graves 

como o acidente vascular cerebral e instituir tratamento precoce correspondente; e 

5) realizar aconselhamento genético. Em países onde o screening neonatal para 

hemoglobinopatias foi instituído, tem se demonstrado que o acompanhamento 

dessas crianças em centros especializados pode reduzir a mortalidade por infecções 

pneumocócicas de 40% para 10% e a mortalidade geral de 8% para 1,8%. (SILLA, 

2010). 

Desta forma a anemia falciforme representa 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 psicossocial 

(PAIVA e SILVA, et. al, 1993).  

 

1.2- Crises de Falcização 
 

Os pacientes apresentam períodos sem manifestações clínicas denominadas 

“fase estável” da doença. A fase estável pode ser interrompida por manifestações 

agudas, denominadas crises de falcização, que são, em geral, classificadas em 

crises vaso-oclusivas ou dolorosas, aplásticas, hemolíticas e síndrome de sequestro.  

 

• Crises Dolorosas 

Os episódios dolorosos são característicos das doenças falciformes. A 

frequência e a gravidade das crises variam de paciente para paciente e em um 

mesmo paciente, modificando-se bastante em diversos períodos da vida. Os fatores 

desencadeantes são variados e incluem: infecção, desidratação e tensão emocional 

de qualquer natureza. São frequentes na terceira e quarta década da vida, e a taxa 

de mortalidade é mais altas em adultos que apresentam maior frequência dessas 

crises. São responsáveis pela maioria dos casos de atendimentos de emergência e 

hospitalização, assim como pela má qualidade de vida dos pacientes acometidos. 
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• Crises Aplásticas  

 

São caracterizadas por queda acentuada nos níveis de hemoglobina 

acompanhada de níveis de reticulócitos extremamente reduzidos, caracterizando 

uma insuficiência transitória da eritopoiese. Em geral, este tipo de crise é causado 

pela infecção por Parvovírus B19. No período agudo, pode ser necessária a 

terapêutica com transfusões de concentrado de hemácias.  

 
• Crises Hemolíticas  

 

 É um tipo raro e está associado a infecções por Mycoplasma, deficiência de 

G6PD ou esferocitose hereditária. As manifestações clínicas podem incluir 

agravamento da anemia e acentuação da icterícia.  

 

• Crise de Sequestro Esplênico  

 

O sequestro esplênico é uma complicação muito frequente na infância, porém 

pode ocorrer em adultos, principalmente em hemoglobinopatia SC. É um quadro 

grave, com mortalidade elevada. É caracterizado por aumento do volume do baço, 

com queda de pelo menos 2g/dL da hemoglobina, e sintomas de anemia e 

hipovolemia. Seu manejo é baseado em hidratação venosa cuidadosa e transfusão 

de CH com a finalidade de manter um nível mínimo de Hb que possibilite 

estabilidade hemodinâmica. A indicação da transfusão deve ser judiciosa, pelo risco 

de aumento súbito da viscosidade após resolução do sequestro. A esplenectomia de 

urgência pode ser necessária. 

 
• Síndrome Torácica Aguda 

 

 É a segunda principal causa de hospitalização e a maior causa de internação 

em centro de terapia intensiva e mortalidade precoce em falciformes. É definida 

como infiltrado alveolar novo à radiografia de tórax, associado a um ou mais 

sintomas como febre, tosse, taquidispnéia, dor torácica e hipoxemia. Sua 

fisiopatologia é complexa e envolve infecção, embolia gordurosa (por necrose 

óssea), trombose pulmonar in situ e vaso-oclusão. A etiologia infecciosa é 

compartilhada por microorganismos atípicos, principalmente Chlamydia e 
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Mycoplasma, vírus e outras bactérias mais comuns, como Haemophilus influenzae, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella e pneumococo. 

  

• Doença Biliar  

 De acordo com Di Nuzzo et al. (2004), a hemólise crônica é umas das 

principais características da anemia falciforme, constituindo-se um fator de risco de 

elevado grau de importância para o desenvolvimento da litíase biliar .  

 Ocorre a formação de cálculos biliares, devido a destruição prematura dos 

eritrócitos falcizados; o acúmulos dos seus precursores e precipitação dos sais 

biliares, bem como a hiperbilirrubinemia indireta crônica. A hemólise é a principal 

causa de colelitíase em crianças e adolescentes (GUIMEIRO et al. ,2007). 

 

• Doença Hepática Crônica  

 

 Pessoas com anemia falciforme podem apresentar alterações agudas 

causadas pelo processo de falcização que são caracterizadas por dor no quadrante 

superior direito e icterícia, as alterações hepáticas crônicas são frequentes causadas 

pela hemólise crônica e múltiplas transfusões. Os repetidos infartos e sequestros 

menores, subclínicos, na vascularização hepática acabam por determinar a 

substituição fibrosa do parênquima. Adicionalmente a prevalência de hepatites virais, 

particularmente a Hepatite C, esta bastante aumentada nesse grupo de pacientes 

submetidos à transfusão de sangue frequentes. 

  A anemia falciforme pode estar relacionada ao acumulo de ferro 

(hemossiderose), que vem sendo reconhecida como um fator muito importante na 

determinação da hepatopatia grave. (TRAINA et al., 2007). 

 

• Doença Cardiovascular  

 

 A cardiomegalia devido à sobrecarga cardíaca pela anemia crônica, oclusões 

recorrentes das arteríolas pulmonares e hemossiderose cardíaca é bastante 

frequente nos adultos. As doenças cardiovasculares não são frequentes nas 

pessoas com doenças falciformes, no entanto, existem dados registrados com casos 
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altamente graves, causando o aumento da morbimortalidade (GUALANDRO et 

al.,2007). 

 Na avaliação Tsironi e Aessopos (2005), existem frequentes queixas dos 

pacientes de palpitações, dispneia ao fazer exercícios físicos e, em casos menos 

frequentes dores torácicas, sendo que o infarto do miocárdio é raro, porem é 

possível sua ocorrência. 

 

•  Doença do Sistema Nervoso Central  

 

 Hosni et al. (2008), citam que as principais complicações do sistema nervoso 

central são: cefaléias, convulsões, hemiplegia e acidentes vasculares cerebrais 

(AVC).   

 Os infartos cerebrais ocorrem mais em crianças, nos adultos predominam a 

hemorragia cerebral, os níveis baixos de hemoglobina e a contagem de granulócitos 

e plaquetas levam a lesões de grandes artérias cerebrais, havendo um 

estreitamento acentuado ou oclusão completa das artérias: carótida, cerebral média 

e inferior, o que são apontados como fatores de risco para AVC (OHENE et al. , 

1998). 

 

• Doença Renal 

 

 A nefropatia é comum e atinge aproximadamente 1/3 dos adolescentes e 

adultos, além de ser uma das importantes causas de mortalidade em adultos. As 

alterações renais começam na infância devido à anemia crônica, fluxo sanguíneo 

aumentado, aumento da filtração glomerular, pode ser identificado nos primeiros 

anos de vida, na forma homozigótica SS (MAGALHÃES, 2007).  

 A hipostenúria é o defeito renal mais comum do paciente falcêmico, que é a 

dificuldade do rim em conter urina, tornando o paciente mais sensível à desidratação 

que é o fator que leva a crises de vaso-oclusão, levando a noctúria no adulto e à 

enurese na criança (GALLO DA ROCHA, 2004). 
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• Úlceras de perna 

 

 É uma complicação que ocorre com maior frequência em pacientes 

homozigotos SS, do sexo masculino acima de 10 anos de idade. Depende de vários 

fatores, seu aparecimento como fenômeno de vaso-oclusao, hipóxia tecidual, 

hemólise, fatores genéticos, são dolorosas e podem ser únicas ou múltiplas, as 

maiores ocorrências são em áreas com menor tecido subcutâneo e pele fina, como a 

região maleolar externa e interna, tibial anterior. Pode aparecer espontaneamente ou 

em consequência de pequenos traumas, a recorrência é frequente e processo de 

cicatrização pode ser lento (PALADINO et al.,2007). 

 

• Deficiência no crescimento e desenvolvimento  

 

 A doença falciforme tem profundo efeito na saúde óssea, pois a hiperplasia de 

medula óssea promove expansão nos espaços medulares dos ossos longos, 

afilamento dos ossos corticais e assim provavelmente resultando em fragilidade 

óssea, assim, contribuindo para o comprometimento do crescimento e 

anormalidades antropométricas vistas em crianças pré- puberais (VERISSIMO, 

2007).  

 

• Priapismo 

 

 O priapismo é uma ereção dolorosa e prolongada não acompanhada por 

desejo ou estimulo sexual, pode se manifestar na infância ou adolescência 

persistente por mais de quatro horas. O fluxo de sangue local lento, viscoso, 

desoxigenado, leva à oclusão vascular, ocorrendo edema e inflamação, devido ao 

afoiçamento das hemácias (GALLO DA ROCHA, 2004). 

 

• Infecções  

 

 Ocorre risco aumentado de infecções por microorganismos encapsulados nos 

doentes falciformes, principalmente do trato respiratório e septicemia. Isso se deve 

ao déficit de opsonização relacionado à autoesplenectomia, além de alterações do 

complemento, das imunoglobulinas, da função leucocitária e da imunidade celular. A 
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introdução de antibioticoprofilaxia e vacinação rotineira contra pneumococo, 

meningococo e Haemophilus influenzae b diminuiu drasticamente a frequência de 

infecções e a mortalidade.  

 

1.3- Diagnóstico  

 
 Baseia-se nos achados da hemoglobina, prova de falcização, solubilidade, 

eletroforese, exames com técnicas genéticas moleculares, entre outros.  

 

1.4- Tratamento  

 

 Não há tratamento específico das doenças falciformes, se trata de um 

diagnóstico preciso principalmente na prevenção e cuidados médicos. São 

fundamentais medidas preventivas no sentido de diminuir as consequências da 

anemia falciforme, crises de falcização e susceptibilidade às infecções (BATISTA et 

al.,2005). 

 

1.5- Prevenção  

 

 O aconselhamento genético na doença falciforme tem objetivo assistencial e 

educativo de permitir indivíduos ou famílias na tomada de decisões a respeito da 

procriação, exercendo também uma função preventiva que depende da consciência 

dos casais que apresentam a possibilidade de gerar filhos com doença falciforme. 

Esses indivíduos são conscientizados, sem serem privados dos seus direitos. As 

decisões tomadas devem ser livres e pessoais, sem qualquer influência externa, por 

parte de profissionais ou instituições (RAMALHO, 2007).  

 O único tratamento curativo é o transplante de medula óssea. No entanto, o 

conhecimento de que vários pacientes têm uma evolução clínica mais benigna torna 

a escolha por esta alternativa terapêutica, de grande morbimortalidade bastante 

difícil (BANDEIRA et al.,2004). 
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2. OBJETIVOS 
 

O presente estudo busca analisar os aspectos das anemias falciformes, 

destacando suas crises de falcização. 
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CONCLUSÃO 

 

 Considerando os estudos observados com base nesse trabalho de revisão de 

literatura, podemos observar que a anemia falciforme é uma doença hereditária que 

apresenta elevado índice de morbimortalidade da população afetada, causando 

muito sofrimento e dores aos acometidos. Embora não exista um tratamento 

específico, o diagnóstico preciso e precoce após o nascimento da criança é o 

principal fator para que o tratamento seja eficaz, melhorando assim a qualidade de 

vida dos doentes. Dessa forma, a prevenção através do diagnóstico juntamente com 

o aconselhamento genético e os cuidados médicos possam reduzir os sintomas e 

aumentar as taxas de sobrevivências dos doentes. 
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