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RESUMO: A anemia falciforme faz parte do grupo das anemias hemolíticas 

hereditárias, caracterizada por uma hemoglobina anormal (HbS).O portador da doença 

falciforme apresenta problemas no processo natural da hemostasia, pois ocorre uma 

falcização dos eritrócitos e consequentemente provoca crises vaso-oclusivas, hemolítica 

e aplástica.Um diagnóstico precoce ajuda as amenizar as futuras complicações com os 

tratamentos como transfusão de hemácias. O objetivo desse trabalho foi associar a 

anemia falciforme com as decorrentes alterações hemostáticas. 

 

 

 

 

ABSTRACT: Sickle cell anemia is part of the group of hereditary hemolytic anemias, 

characterized by an abnormal hemoglobin (Hb). Bearer of sickle cell disease presents 

problems in the natural process of hemostasis, because a sickling of erythrocytes occurs 

and consequently causes vaso-occlusive, hemolytic crises and aplástica.Um early 

diagnosis helps mitigate future complications with treatments such as blood 

transfusions. The aim of this study was to associate with sickle cell anemia resulting 

hemostatic abnormalities. 
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1 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado á coordenação pedagógica da Academia de Ciência e 
Tecnologia de São José do Rio Preto no curso de Hematologia Clínica e Laboratorial como requisto para 
a obtenção do grau de pós-graduação. 

 



INTRODUÇÃO 

 Em 1910 James Herrick, um médico de Chicago observou as hemácias 

em formato de foice em um estudante de medicina de origem africana com severa 

anemia. Através de Emmel que deixou as hemácias sob temperatura ambiente por 

dias foi observado que a falta de oxigênio modificava o formato das células. Mas 

apenas em 1927 o fato da influência da queda do oxigênio modificar o formato das 

hemácias foi reconhecido (JESUS et al, 2007). 

 As hemácias possuem um pigmento devido à hemoglobina, principal 

constituinte celular importante para proteção dos eritrócitos, essa hemoglobina 

denomina-se A. Quando a pessoa é portadora da anemia falciforme é produzida a 

hemoglobina S. De maneira fisiopatológica isso ocorre por uma mutação no gene 6 

da cadeia beta, a timina (T) desloca a adenina (A), isso modifica o códon GAC para 

CTC no RNA mensageiro e consequentemente na troca do ácido glutâmico pela 

valina. Essa troca de aminoácidos altera a carga elétrica da molécula e auxilia na 

polimerização das hemácias e subsequente formação de tactóides em baixos teores 

de oxigênio ou baixo pH. Ao contrário de quem possui a HbA pois o ácido 

glutâmico mantém a distância das moléculas de hemoglobina deoxigenadas. Os 

tactóides provenientes dessa troca deformam o eritrócito, ficando no formato de uma 

foice (PERIN et al, 2000) 

A origem dessa hemoglobinopatia foi devido a infecção pela malária na 

África, doença com grande índice de mortalidade, ocorreu então essa mutação 

genética da troca da hemoglobina A pela S que evitava a infecção. Com o tráfico de 

escravos houve uma distribuição desse gene causador da doença falciforme (manual 

da anemia falciforme, 2007). No Brasil a anemia falciforme é uma doença de maior 

prevalência genética através da miscigenação entre a população negra e os 

caucasianos. O Ministério da Saúde em relação as diferentes regiões brasileiras 

estimou que existem mais de dois milhões de portadores do gene da HbS e mais de 

oito mil sob a forma homozigotica (HbSS), com a probabilidade se setecentos a mil 

casos novos no país. A identificação das pessoas com traço falciforme ou 

heterozigoto para hemoglobina S é muito importante, pois elas precisam ser 

orientadas sobre o alto risco de gerarem filhos com anemia falciforme ou filhos 

heterozigotos que continuarão no futuro propagando essa condição genética gerando 



também possíveis filhos com a mesma doença (RODRIGUES et al, 2012 apud 

BANDEIRA, et al, 2007). 

A polimerização da HbS diminui o tempo de vida dos glóbulos vermelhos pois 

a sua forma de foice ocasiona uma maior viscosidade sanguínea ocasionando 

fenômenos de vaso-oclusão, aderência de elementos sanguíneos nas células endoteliais 

e coagulopatias (STYPULKOWSKI; MANFREDINI, 2010). 

O presente artigo apresenta uma breve revisão sobre a anemia falciforme e em 

como isso modifica o processo de hemostasia vascular.  

Metodologia 

O presente estudo fundamentou-se nas informações obtidas nas bases de 

dados eletrônicas GOOGLE ACADÊMICO, SCIELO, pesquisando-se os artigos 

científicos relevantes através dos itens: “anemia falciforme”, “hemoglobinopatias”, 

“hemostasia alterada por doença falciforme”, “processo da hemostasia” e por meio 

de livros.  

Características da anemia falciforme 

Pessoas que herdaram os genes da hemoglobina normal são HbAA. O 

portador da anemia falciforme recebe do pai e da mãe o gene com a hemoglobina 

anormal (HbSS) caracterizando-se homozigoto. A pessoa que possui o traço 

falciforme herdou apenas um gene com hemoglobina anormal (HbAS), sendo 

heterozigoto (OAKIS, 2013). 

Os genes possuem as bases nitrogenadas: adenina. guanina, citosina e 

timina que são formadas em códons que codificam um tipo de aminoácido, na 

anemia falciforme acontece uma troca da segunda base de códon GAG-GTG adenina 

pela timina que produz o aminoácido Valina no lugar do Ácido glutâmico. Essa 

substituição dos aminoácidos faz com que as hemácias que são arredondadas, 

formato que facilita sua passagem pelos vasos sanguíneos para realizar o transporte 

de O2 fiquem em formato de foice, isso acontece no processo de oxigenação e 

desoxigenação da hemácia, os agregados da hemoglobina polimerizadas devido aos 

processos de falcização diminui o oxigênio nas hemoglobinas (OAKIS, 2013 apud 

BRASIL, 2008). 

 



Estrutura de hemoglobina 

A hemoglobina é formada por um tetrâmero de polipeptídeos de globina 

com um par de cadeias α (alfa), β (beta), γ (gama), δ (delta), ε (épsilon) e ζ (zeta). 

Cada cadeia é de um único heme que forma um complexo com um único átomo de 

íon ferroso. A heme se liga a uma molécula de oxigênio e a uma molécula de 

hemoglobina e pode transportar até quatro moléculas de oxigênio. Cada cadeia de 

hemoglobina que define a afinidade de ligação entre a hemoglobina e o oxigênio. A 

hemoglobina A abrange 92% do total de adultos normais (PERIN et al, 2000). 

A doença falciforme associadas com outras hemoglobinopatias hereditárias 

é de maneira relativamente frequente, e isso causa diversos quadros clínicos. Na 

anemia falciforme os pacientes são homozigotos para o gene da hemoglobina S (SS), 

no traço falciforme possui um gene que sintetiza cadeias polipeptídicas produzindo 

as duas hemoglobinas A e S, predominado a hemoglobina A, as hemácias sofrem 

falcização se houver hipóxia severa (PERIN et al, 2000).  

A anemia falciforme associada com a beta talassemia é observada em filhos 

em regiões do Brasil onde houve imigração da Itália, essa doença apresente dois 

genes anormais HbS e ß-talassemia. Há dois tipos de associação:  

- S/ ß◦ talassemia: sem produção de HbA 

- S/ ß+: produção maior de HbS e produção reduzida de HbA 

A hemoglobinopatia Hb SC os paciente têm dois genes modificados e assim 

há a produção de Hb S e Hb C (ZAGO et al, 2001). 

Os pacientes heterozigotos para a hemoglobinopatia S não apresentam 

anormalidades hematológicas, a morfologia eritrocitária é normal, níveis de 

hemoglobina normal. Há uma estimativa de que 30 milhões de pessoas são 

heterozigotos AS no mundo. As complicações clínicas nesses pacientes são raras 

devido a concentração de HbS ser inferior a 50%. Na hemoglobinopatia SC não 

possuem uma evolução clínica como os pacientes SS, mas podem ter complicações 

de infecções e vaso-oclusivas (PERIN et al, 2000). 

 Resumindo o quadro é mais grave na anemia falcifome e na Sβ0-talassemia 

sem níveis elevados de HbF(ou seja, HbF < 10%), enquanto os quadros mais leves 

são aqueles com elevação da HbF e Sβ+-talassemia. Já que a HbF não interage com 



as moléculas de HbS e assim dificulta o processo de polimerização e falcização 

(ZAGO; PINTO, 2007). 

Alterações hemostáticas  

O sistema hemostático possui uma sequencia de eventos que envolvem: 

vasos sanguíneos, plaquetas, proteínas da coagulação. O objetivo de todo o processo 

da hemostasia é evitar sangramentos em possíveis lesões vasculares. A resposta 

primária da hemostasia envolve componentes do endotélio vascular e plaquetas, 

formando um trombo plaquetário transitório, são formadas fibrinas pelas proteínas 

de coagulação para reforçá-lo. E por fim o sistema fibrinolítico dissolverá o trombo 

gradualmente retornando o fluxo sanguíneo normal. O endotélio vascular permite o 

fluxo entre os componentes do sangue e o meio extracelular, regula o tônus vascular 

e mantém uma superfície antitrombótica para um fluxo sanguíneo normal (ZAGO et 

al, 2001). 

Com a mudança na forma da hemácia pela doença falciforme altera-se a 

função da bomba Na+/K+, gerando a perda de potássio e água, as hemácias ficam 

mais densas e aumenta a quantidade de polímeros de HbS. Ocorre também um 

aumento intracelular de cálcio já que a bomba de Ca2+/ATPase para de funcionar e 

consequentemente a concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) 

aumenta, diminuindo a permeabilidade celular. Essa contínua alteração da 

morfologia das hemácias causam lesões crônicas na membrana celular, tornando-as 

irreversivelmente falcizadas. A oclusão microvascular vai depender da concentração 

de polímeros de HbS formados. A vaso-oclusão se inicia com a adesão das células 

falciformes no endotélio vascular, seguida do acúmulo secundário de células menos 

deformadas.  As proteínas plasmáticas, como o fator de Von Willebrand, 

trombospondina, fibrinogênio e fibronectina auxiliam na ligação dos eritrócitos 

falcêmicos às células endoteliais. O endotélio vascular com grande quantidade de 

hemácias falcizadas aderidas desencadeia a hipóxia tecidual e assim mais moléculas 

de HbS ficam no estado de desoxi-HbS ocasionando mais lesões nos tecido. Os 

tecidos mal perfundidos sofrem necrose e formação de fibrose, principalmente na 

medula óssea e placenta (STYPULKOWSKI; MANFREDINI, 2010). 

Os fosfolipídeos estão presentes na superfície interna da membrana celular 

dos eritrócitos. Porém na doença falciforme na membrana dos eritrócitos  ocorre 

assimetria dos fosfolipídeos, isso exterioriza a Fosfatidilserina, ativando proteínas de 



coagulação, ativação plaquetária, aumento da expressão de moléculas de adesão do 

endotélio vascular e da anemia, já que essas células falcizadas são removidas pelo 

sistema fagocitário, diminuindo seu tempo de vida na corrente circulatória 

(STYPULKOWSKI; MANFREDINI, 2010). 

A ativação plaquetária aumenta a conversão de protrombina em trombina. A 

trombina é um agonista da ativação plaquetária, que gera a fibrina solúvel, a 

degradação do coágulo de fibrina pela plasmina forma os D-dímeros, marcadores 

sorológicos da coagulação. Essa atividade fibrinolítica causam crises dolorosas nos 

pacientes falciformes. As plaquetas circulantes então estão cronicamente ativadas 

nessa doença, mantendo um estado hipercoagulável. Porém durante as crises 

dolorosas agudas é observada uma diminuição da sobrevida das plaquetas, 

provavelmente pela deposição plaquetária nas paredes do endotélio vascular 

(STYPULKOWSKI; MANFREDINI, 2010). 

As reações bioquímicas da coagulação sanguínea são reguladas através de 

proteínas inibitórias que são anticoagulantes naturais (a proteína C, S, e antitrombina 

AT). E os pacientes falciformes apresentam níveis baixos dessas proteínas 

circulantes. Essas proteínas possuem seu nível alterado devido o aumento da 

trombina resultante do aumento da expressão do fator de coagulação intravascular 

(STYPULKOWSKI; MANFREDINI, 2010). 

O óxido nítrico (NO) é um componente vasodilatador, é um radical livre 

proveniente da oxidação da L-arginia e L-citrulina, é importante na inibição da 

adesão e na ativação e agregação plaquetária. E na anemia falciforme esse 

componente é reduzido. Estudos mostram que 50% dos pacientes apresentam 

disfunção endotelial pela baixa disponibilidade endógena do óxido nítrico. O fluxo 

sanguíneo e a compartimentalização da hemoglobina dentro das hemácias são 

barreiras naturais para o consumo de NO pela hemoglobina. Mas a hemoglobina 

livre no plasma consequente da hemólise intravascular converte o NO em nitrato 

inativo, assim a biodisponibilidade de NO em pacientes falciformes ficam limitadas, 

isso aumenta a ativação plaquetária e a expressão endotelial de moléculas de adesão, 

provocando vasoconstrição aumentando a possibilidade de vaso-oclusão (ZAGO et 

al, 2001). 

 



 

Manifestações clínicas 

- Crises vaso-oclusivas: a mais comum nessa doença, como explicado anteriormente 

às hemácias falcizadas aderidas ao endotélio vascular causam hipóxia tecidual com 

consequente morte tecidual e dor local.  

- Crises aplásticas: parada temporária da eritropoese, com quedas bruscas de 

hemoglobina, reticulócitos e precursores eritróides da medula óssea.  

- Crises de sequestro esplênico: hemácias acumuladas no baço, causando queda de 

níveis basais de hemoglobina, hiperplasia compensatória de medula óssea e aumento 

do baço. Geralmente ocorre após o sexto mês de vida e tornando-se menos frequente 

com o passar do tempo.  

- Crises hemolíticas: a taxa de hemólise é aumentada, isso agrava o quadro de 

anemia e causa icterícia. 

- Anemia crônica: as hemácias são destruídas periodicamente, a sobrevida das 

células falciformes são mais curtas. A intensidade da anemia é maior no paciente 

com a doença falciforme (HbSS), e na HbS- talassemia ß◦, e mais brandas nas 

anemias HbS talassemia ß+ e na doença Hb SC.  

- Infecções: pacientes falciformes são mais suscetíveis a infecções bacterianas, 

pneumonia, septicemia e infecção urinária. As razões ainda não estão totalmente 

explicadas, mas possivelmente ocorre pelo comprometimento da função esplênica, a 

diminuição da fagocitose e um defeito na via alternativa de complemento (ZAGO et 

al, 2001). 

DISCUSSÃO 

O processo de hemostasia fica evidentemente modificado em pacientes com 

a anemia falciforme, porém mais estudos têm sido realizados para definir detalhes da 

fisiopatologia da doença e suas complicações (STYPULKOWSKI; MANFREDINI, 

2010) 

A população portadora do traço falciforme AS, deve ter aconselhamento 

genético, casamentos entre dois casais heterozigotos ou entre outras hemoglobinopatias 

podem gerar filhos também portadores ou falcêmicos. Esse aconselhamento é realizado 

para a conscientização dos riscos, já que a anemia falciforme é um problema de saúde 



pública mundial, influenciando na qualidade de vida desses pacientes (RODRIGUES et 

al, 2012). 

CONCLUSÃO 

Dentre os fatores apresentados pela causa da anemia, as manifestações 

clínicas e principalmente as alterações hemostáticas, fica evidente a importância do 

conhecimento sobre a doença para os pacientes falcêmicos (SS), com traço 

falciforme (AS), ou das outras hemoglobinopatias em que as anemias falciformes 

estão associadas.  

O paciente que for detectado o mais cedo possível pela doença terá chances 

maiores de quadro clínicos mais amenos, e de ter o auto-conhecimento sobre os 

riscos de ter filhos e transmitir os genes.  
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