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RESUMO 

A anemia falciforme é uma patologia hereditária, que tem como característica a 

falcização dos glóbulos vermelhos, o que confere a ela essa nomenclatura. Devido 

essa forma anormal da célula, a membrana celular rompe-se mais facilmente, 

causando no portador uma serie de consequências como crises de dores e anemias 

características dessa patologia. Os demais órgãos também são indiretamente 

acometidos por essa doença, devido ao fato dessas hemácias não conseguirem 

transportar oxigênio da forma correta para os mesmos.  
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1. Introdução 

 

A movimentação do sangue 

proporcionada pelo coração permite 

haja uma distribuição de oxigênio e 

substancias nutritivas necessárias para 

todas as células do corpo. O sangue é 

composto por duas partes, que são 

chamadas de plasma e elementos 

celulares. O primeiro constitui 

aproximadamente 55% do volume do 

sangue e é composto por água, sais 

minerais, proteínas, gorduras, fatores 

de coagulação, hormônios e outras 

substancias.   

A outra parte é formada de 

elementos celulares, como os 

eritrócitos, leucócitos e as plaquetas 

(IB-USP, 2003) 

Glóbulos Vermelhos 

Também chamados de 

hemácias ou eritrócitos, são as células 

mais abundantes encontradas no 

sangue humanos. Normalmente as 

hemácias têm forma de um disco 

bicôncavo. E quando visto de frente 

apresentam uma região central mais 

clara (halo) do que a da zona periférica 

(CÂMARA, 2016).  

Também possuem a 

característica de não possuírem 

núcleo, sendo, portanto, desprovidas 

de DNA (IB-USP, 2003). 

No interior dos eritrócitos existe 

uma proteína chamada hemoglobina 

(Hb), cujo a principal função é 

transportar oxigênio dos pulmões para 

todos os tecidos do organismo e 

transportar parte do dióxido de carbono 

dos tecidos para os pulmões. 

A hemoglobina é chamada de 

Oxiemoglobina quando a mesma se 

liga ao oxigênio, e uma molécula de 

hemoglobina pode se combinar a 

quatro moléculas de gás oxigênio 

(MAGALHÃES, 2018). 

 

Fonte: MAGALHÃES, 2018. 

 

Já quando a hemoglobina está 

fazendo o transporte de dióxido de 

carbono, após a liberação do oxigênio, 



é chamada de carbamino-hemoglobina 

(MAGALHÃES, 2018). 

Essa molécula é constituída por 

quatro cadeias de aminoácidos e cada 

uma está ligada a um grupamento 

químico, chamado heme, que contém 

átomos de ferro em sua estrutura (IB-

USP, 2003). 

Em adultos, as cadeias de 

globina são de dois tipos: duas do tipo 

α (alfa) e duas do tipo β (beta). 

(MAGALHÃES, 2018) 

 

 

Fonte: MAGALHÃES, 2018. 

 

Uma diminuição da hemoglobina no 

sangue leva a um quadro chamado 

anemia, que na maioria das vezes, 

ocorre por falta de ferro no sangue, e 

isso vai gerar um suprimento 

inadequado de oxigênio nos tecidos, 

dificultando na realização de suas 

funções de forma eficaz (MINISTERIO 

DA SAÚDE, 2007). 

A anemia por falta de ferro não é a 

única existente. Um outro tipo de 

anemia que acomete muitas pessoas e 

que também é muito conhecida é 

anemia falciforme, por isso o objetivo 

desde trabalho é fazer uma revisão 

bibliográfica e através dela trazer mais 

informações e algumas curiosidade 

sobre essa patologia.  

 

2. A doença falciforme 
 

Descrita pela primeira vez em 1910 

por Herrick, a doença falciforme (DF), 

observada frequentemente em pessoas 

de origem africana, porem não sendo 

exclusiva dos mesmos,  é originada por 

uma mutação no cromossomo 11, 

gerando uma substituição do ácido 

glutâmico pela valina na posição 6 da 

extremidade N-terminal na cadeia ß da 

globina, dando origem à hemoglobina S 

-HbS (GÓMEZ-CHIARI, 2003; 

INÍGUEZ, 2003). 

Normalmente as hemácias têm 

forma de um disco bicôncavo. E 

quando visto de frente apresentam uma 

região central mais clara (halo) do que 

a da zona periférica (CÂMARA, 2016), 



porem nessa patologia os eritrócitos 

perdem essa conformação.  

Hanh e Gillepsie em 1927, 

descobriram que a forma de foice dos 

eritrócitos (falcização) ocorria devido à 

baixa concentração de O2 em que a 

célula era exposta (GALIZA e 

PITOMBEIRA, 2003). Essas celulas 

apresentam muita dificuldade para 

passar pelas veias, arterias e capilares, 

ocasionando a obstrução dos mesmos, 

e como consequencia disso, os 

pacientes apresentam muitas dores 

pelo corpo, principalmente dor óssea 

(MINISTERIO DA SAÚDE, 2007). 

A figura abaixo mostra a 

diferença morfologica entre uma 

hemacia normal e uma hemacia 

falcizada, caracteristica principal da 

doença falciforme.  

 

 

Fonte: Google Imagens 

 

Uma outra característica desta 

patologia é que diferentemente dos 

eritrócitos normais que vivem cerca de 

120 dias, as hemácias falciformes têm 

sobrevivência apenas de 16 a 20 dias 

(FELIX, SOUZA, RIBEIRO 2010).  

No Brasil ela é a doença 

hematológica hereditária mais comum 

e estima-se que haja uma ocorrência 

de 3.500 novos casos por ano no país 

(CANÇADO, 2007). 

A DF é uma hemoglobinopatia 

autossômica recessiva que inclui 

doença falciforme e vários genótipos 

heterozigotos compostos, 

apresentando carateristica de anemia 

hemolítica crônica e complicações 

vaso-oclusivas (WEATHERALL, 1997).  

Essa hemoglobinopatia pode ser 

classificada de acordo com o tipo de 

alteração na hemoglobina em: forma 

homozigótica SS, que é a anemia 

falciforme (HbSS), e as formas 

heterozigóticas, representadas pelas 

associações de HbS com outras 

variantes de hemoglobinas, tais como: 

HbC, HbD e as interações com as 

talassemias (α, β0 e β+), porem entre 

essas formas a mais grave é a forma 

HbSS da doença (ANVISA 2002). 

No Brasil a distribuição do gene 

HbS é heterogênea e dependente da 

composição racial da população, sendo 

que as regiões norte e nordeste do país 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM5JuF4OjdAhXCgJAKHTHACswQjRx6BAgBEAU&url=https://www.coladaweb.com/doencas/anemia-falciforme&psig=AOvVaw3jBnWeEeuIe4Fviy29v_x4&ust=1538603823990337


apresentam maior prevalência de 

heterozigotos, enquanto que as regiões 

sudeste e sul apresentam menor 

prevalência dos mesmos (CANÇADO, 

2007). 

Um estudo de Felix (2010) 

analisou 47 pacientes com idade 

superior a 18 anos e que eram 

portadores de doença falciforme. Eles 

observaram que quase dois terços dos 

pacientes apresentavam homozigose 

da hemoglobina S (Hb SS), o que 

confirma a informação trazida pela 

literatura, de que esse é o genótipo 

mais comum encontrado entre os 

pacientes. 

 

3. Sintomas  

 

Os sintomas que acometem as 

pessoas com essa patologia, podem 

ser variados. Os pacientes podem 

apresentar quase nenhum sintoma, 

necessitando então de pouca 

transfusão sanguínea ou mesmo 

nenhuma, o que confere ao paciente 

uma melhor qualidade de vida. Porem 

algumas pessoas apresentam crises 

muito graves geradas pela patologia 

(MINISTERIO DA SAÚDE, 2007). 

De acordo com a Associação 

Brasileira de Hematologia, 

Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), 

os principais sintomas apresentados 

pelos pacientes são, anemias, palidez, 

icterícia (cor amarela), infecções 

pertinentes e dores no corpo, sendo 

mais comum nos braços pernas e 

costas.  

Em crianças menores de 2 anos 

a dor se manifesta com inchaço nas 

mãos e pés. Outro dado interessante é 

que em pacientes entre 1 e 16 anos o 

acidente vascular cerebral (AVC) 

também é preponderante, podendo 

também ocorrer em adultos, porem em 

uma proporção menor. Nos pacientes 

adolescentes e adultos podem ocorrer 

alterações no funcionamento dos rins, 

coração e pulmões. E com o decorrer 

da doença é possível que haja o 

surgimento de pedras na vesícula dos 

pacientes. Todas essas complicações 

podem ser controladas com o 

tratamento adequado desde a 

descoberta da doença.  

Nos adultos, frequentemente as 

crises de dores nos ossos e 

complicações devido a danos 

decorrentes ao longo da vida, aos 

órgãos, como o fígado, os pulmões, o 

coração, e os rins. As úlceras (feridas) 

nas pernas, também são frequentes e 

preocupantes devido serem 

machucados graves de difícil 



cicatrização (MINISTERIO DA SAÚDE, 

2007). 

 

Inchaço nas mãos e pés. 

 

Úlceras nos pés 

 

Fonte: MINISTERIO DA SAÚDE, 2007. 

 

4. Diagnostico  

 

Para detecção e diferenciação 

das formas de Doenças Falciformes é 

preciso várias técnicas diagnósticas, 

principalmente a eletroforese, 

hemograma e dosagens da 

hemoglobina fetal.  

De acordo com a ANVISA (2002) as 

principais técnicas para diagnostico 

incluem:  

• Eletroforese alcalina em acetato 

de celulose.  

• Eletroforese ácida em agar ou 

agarose. 

• Teste de solubilidade. 

• Dosagem de Hemoglobina Fetal. 

• Dosagem de Hemoglobina A2.  

• Hemograma completo. 

Porem existem casos em que o 

padrão eletroforético da anemia 

falciforme é parecido com os de 

associações entre Hb S/β Talassemia e 

Hb S/ PHHF (Persistência Hereditária 

de Hemoglobina Fetal). Para essas 

situações os diagnósticos laboratoriais 

devem ser bem precisos. Uma ajuda 

para esse tipo de alteração a 

quantificação da hemoglobina A2 e 

Fetal são fundamentais. Geralmente a 

Hb A2 está aumentada, acima de 3,5% 

em casos de β talassemia e diminuída 

em pacientes com Hb S/δβ (ANVISA, 

2002). 

Para o diagnóstico neonatal 

utiliza-se geralmente o sangue de 



cordão umbilical. E a presença da 

hemoglobina S pode ser detectada pelo 

teste do pezinho quando a criança 

nasce (ANIVA, 2002; BRUNA, 2018). 

 

Exemplo de eletroforese de 

hemoglobina 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013. 

 

Representação esquemática do 

padrão eletroforético em pH alcalino 

de neonatos. 

 

Fonte: ANVISA, 2002. 

 

5. Tratamento 

 

Não existe um tratamento 

especifico para as doenças falciforme. 

Mas medidas gerais e preventivas 

devem ser tomadas para minimizar as 

consequências derivadas da anemia 

crônica.  Estas medidas incluem boa 

nutrição; profilaxia, diagnóstico e 

terapêutica precoce de infecções; 

manutenção de boa hidratação (pois a 

desidratação e precipita crises vaso-

oclusivas) e evitar condições climáticas 

adversas (ANVISA, 2002). 

É de suma importância que os 

pacientes sejam orientados a procurar 

tratamento medico sempre que ocorrer 

febre persistente acima de 38,3°C, ou 

apresentar dor torácica e dispnéia; dor 

abdominal, náuseas e vômito; cefaléia 

persistente, letargia ou alteração de 

comportamento; aumento súbito do 

volume do baço; priapismo (ANVISA, 

2002). 

Existem também algumas 

situações em que a transfusão 

sanguínea é bem recomendada, 

quando por exemplo há uma queda nos 

níveis de hemoglobina (ANVISA, 2002). 

 

6. Anemia falciforme e a 

hipertensão  

 



Em todo o mundo, as doenças 

hipertensivas são responsáveis por 

cerca de 10% das complicações 

existentes durante a gravidez, e podem 

terminar na morte materna, fetal e/ou 

morte neonatal (PINHEIRO et al., 

2016). 

Essa situação é denominada 

pré-eclâmpsia, uma síndrome 

especifica da gravidez, onde a mulher é 

diagnosticada quando há o aumento da 

pressão arterial e proteinúria durante a 

segunda metade do período 

gestacional (ANANTH, KEYES, 

WAPNER, 2013).  

De acordo com Redman (2005), 

desde o início da gravidez, é 

necessário que haja um 

remodelamento das artérias por 

citotrofoblastos, devido um suprimento 

sanguíneo aumentado que é requerido 

pela placenta. 

Durante o período gestacional, é 

comum que as mulheres apresentem 

em seus quadros clínicos, situações de 

anemias. Esse quadro é caracterizado 

por uma hemodiluição fisiológica em 

que o volume intravascular está 

aumentado, porém que não equivale ao 

número de glóbulos vermelhos 

presentes (HYTTEN, 1985). 

Quadros de anemia grave e 

doença falciforme estão sendo 

investigados e associados a 

complicações existentes na gravidez. 

Um estudo de Oteng-Ntim et al., (2015) 

indica que as mulheres com doença 

falciforme têm um maior risco para 

desenvolver complicações perinatais e 

até mesmo anteparto, podendo levar a 

um trabalho de parto e parto prematuro 

e uma restrição de crescimento intra-

uterino.  

Um trabalho realizado por Chang 

et al. 2018, mostrou que a anemia 

grave parece ser um fator de risco para 

hipertensão gestacional e pré-

eclâmpsia / eclâmpsia, enquanto a 

doença falciforme pode ser um fator de 

risco para hipertensão gestacional, em 

vez de pré-eclâmpsia / eclâmpsia. 

Também não foi encontrado nenhuma 

relação entre talassemia e distúrbios 

hipertensivos durante a gravidez. 
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