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RESUMO 

 

Este trabalho abordará os aspectos da anemia falciforme, essa patologia é uma das doenças 

hereditárias mais comuns no mundo. É causada por herança recessiva com mutação do gene 

regulador da síntese de hemoglobina A (HbA), originando a mutante denominada 

hemoglobina S (HbS).Em relação a essa doença muitas pessoas acreditam que seja acometida 

somente em afrodescendentes, porém em varias literaturas,  já se sabe que isso não é verdade, 

muitas pessoas brancas com procedência da região do mediterrâneo, trazem na bagagem o 

gene do traço falciforme, diante disso percebe-se que se trata de uma doença autossômica 

recessiva, em que pais portadores do traço falciforme são predispostos a transmitir o gene 

mutante para seus descendentes. É importante que seja feito o diagnostico de tal patogenia, 

logo após o nascimento para que se possa analisar a existência do traço falciforme nas 

famílias, pois sempre que existir o risco de surgir à doença é preciso estar prevenido com 

tratamento eficaz. O estudo foi realizado a partir de métodos de análise bibliográfica, e 

pesquisas, ao qual nos permite um conhecimento mais detalhado e compreensível dessa 

doença para as pessoas.  
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ABSTRACT 

This work will address the aspects of sickle cell anemia, this pathology is one of the most 

common hereditary diseases in the world. It is caused by recessive inheritance with a mutation 

of the hemoglobin A (HbA) synthesis regulating gene, causing the mutant called hemoglobin 

S (HbS). In relation to this disease many people believe that it is affected only in Afro-

descendants, but in several literatures, already if it is known that this is not true, many white 

people from the Mediterranean region, carry in the luggage the gene of the sickle trace, in 

front of this it is perceived that it is an autosomal recessive disease, in which parents with the 

sickle trait are predisposed to transmit the mutant gene to their offspring. It is important that 

the diagnosis of such a pathogenesis is made soon after birth so that the sickle cell trait can be 

analyzed in families, because whenever there is a risk of the disease, it is necessary to be 

prevented with effective treatment. The study was carried out using methods of bibliographic 

analysis and research, which allows us to have a more detailed and understandable knowledge 

of this disease for the people. 

 

Key words: Anemia, sickle cell, Genetics, Diagnosis, Treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A anemia falciforme ou drepanocitose é a doença hematológica hereditária mais 

comum no mundo (LOUREIRO, 2005). 

 A percepção da anemia falciforme como uma doença de negros é antiga, a 

distribuição populacional da anemia falciforme e especialmente a sua maior prevalência em 

indivíduos negros não tem nada a ver com a etnia, mas sim com geografia. A frequência do 

gene alterado da anemia falciforme na África, não é visto nas populações de regiões 

geográficas da África nas quais a malária não e endêmica. A anemia falciforme não e uma 

"doença de negros" nem uma “doença africana”, mas sim uma doença eminentemente 

geográfica. 

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. 

 Essa patologia é a doença hereditária de maior prevalência no país, afetando cerca de 

0,1% a 0,3% da população negroide, sendo observada, também, em decorrência da alta taxa 

de miscigenação, em parcela cada vez mais significativa da população caucasoide 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, enfartamento e 

necrose em diversos órgãos, como ossos e articulações, baço, pulmões, rins e outros. Trata-se, 

portanto, de 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. 
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2. DOENÇA ANEMIA FALCIFORME 

 

A doença falciforme é uma enfermidade de herança genética de alta incidência no 

Brasil e que apresenta complicações na vida das pessoas.  

A Anemia Falciforme, conhecida também como Doença Falciforme (DF) é uma das 

variações genéticas que ocorre com mais frequência no Brasil e no Mundo. A DF é uma 

alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante designada como 

hemoglobina S (ou Hb S), que provoca a distorção dos eritrócitos, fazendo-os tomar a forma 

de “foice” ou “meia-lua”. A expressão doença falciforme define as hemoglobinopatias nas 

quais pelo menos umas das hemoglobinas mutantes é a Hb S. As DF mais frequentes são a 

anemia falciforme (ou Hb SS), a S beta talassemia ou microdrepanocitose, e as duplas 

heterozigoses Hb SC e Hb SD (BRASIL, 2013). 

 

A Doença Falciforme é uma doença hereditária monogênica que afeta o sangue. O 

sangue é um composto de diferentes tipos de células suspensas em um líquido 

denominado plasma. Há células responsáveis pela defesa imunológica do organismo 

(Glóbulos brancos), pela coagulação de sangramentos (Plaquetas), pelo transporte de 

oxigênio (Hemácias). As hemácias, também denominadas glóbulos vermelhos, 

correspondem à uma grande parte das células sanguíneas (PITALUGA, 2007).  

 

De acordo com Pitaluga (2007) O principal componente das hemácias são as 

hemoglobinas, as responsáveis por transportar o oxigênio para todas as partes do corpo, ou 

seja, elas são perfeitamente adaptadas para a entrega do oxigênio para os vasos menores e 

para as áreas mais remotas do corpo.  

Segundo Zago (2002) Segundo dados do Ministério da Saúde as prevalências 

referentes à doença em diferentes regiões brasileiras permitem estimar a existência de mais de 

dois milhões de portadores do gene da HbS, no Brasil, mais de 8.000 afetados com a forma 

homozigótica (HbSS). Estima-se o nascimento de 700 a 1.000 novos casos anuais de doenças 

falciformes no país. Portanto, as doenças falciformes são um problema de saúde pública no 

Brasil. 

O governo brasileiro tem investido na elaboração de políticas e programas destinados 

a fornecer atendimento adequado às pessoas com anemia falciforme e difundir informações 

sobre a doença. Nesse sentido, uma das principais conquistas da sociedade brasileira no 

campo da anemia falciforme foi à elaboração, em 1996, do Programa Anemia Falciforme 

(PAF) (Brasil, 1996). 
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O traço falciforme, no entanto, é encontrado em todas as regiões brasileiras, e, por 

isso, a anemia falciforme é considerada uma das doenças genéticas mais importantes no 

cenário epidemiológico brasileiro (PAIVA, 1993). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) surgiu em 1988 com a finalidade de fornecer, à toda 

população brasileira acesso a todos os níveis de assistência à saúde. Embasado no Art. 196 da 

Constituição Federal (1998, p. 116;117) que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”.  E na Lei Federal n° 8.080 (1990) Art. 2° §1° que trata do dever do 

Estado que é o “de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos”. 

Portanto, o Estado deve garantir aos portadores da doença falciforme por meio de ações e 

serviços de saúde, de modo universal e igualitário, a promoção, proteção e recuperação da 

saúde.   

2.1.1 ANEMIAS FALCEFORME E SUA HERANÇA GENÉTICA 

 

A Doença Falciforme é uma doença hereditária monogênica que afeta o sangue. O 

sangue é um composto de diferentes tipos de células suspensas em um líquido denominado 

plasma. Há células responsáveis pela defesa imunológica do organismo (Glóbulos brancos), 

pela coagulação de sangramentos (Plaquetas), pelo transporte de oxigênio (Hemácias). As 

hemácias, também denominadas glóbulos vermelhos, correspondem a uma grande parte das 

células sanguíneas (PITALUGA, 2007). 

Segundo Mendonça (2009) O diagnóstico precoce logo na primeira semana de vida é 

imprescindível, pois proporciona a prevenção de complicações e sequelas ocasionadas pela 

doença. 

O principal componente das hemácias são as hemoglobinas, as responsáveis por 

transportar o oxigênio para todas as partes do corpo, ou seja, elas são perfeitamente adaptadas 

para a entrega do oxigênio para os vasos menores e para as áreas mais remotas do corpo 

(PITALUGA, 2007). 

[...] Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (2002) a causa 

da doença falciforme é uma mutação de ponto (GAG->GTG) no gene da globina 

beta da hemoglobina, originando uma hemoglobina anormal, denominada 

hemoglobina S (HbS), ao invés da hemoglobina normal denominada hemoglobina A 

(HbA). Esta mutação ocorre quando o ácido glutâmico, um aminoácido, é 

substituído por uma valina, outro aminoácido. Essa substituição provoca então 
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modificações físico-químicas na molécula hemoglobina e assim a falcização das 

hemácias (elas se tornam em forma de foice), diminuindo a sua vida média; essa 

modificação acarreta no organismo fenômenos de vaso-oclusão, episódios de dores e 

lesões nos órgãos.   

 

A Doença Falciforme é monogênica, pois depende apenas de um par de genes, cada 

um deles oriundo de um progenitor. Caso ambos os pais apresentem apenas o traço, a 

probabilidade que o bebê nasça com a doença é de 25%, apenas com o traço é de 50% e sem a 

doença 25%. 

Para um indivíduo manifestar a doença, ele deve receber de cada um dos pais um gene 

para hemoglobina S (HbS).  Se a pessoa apresenta um gene para HbS e o outro para HbA, 

configurado como padrão genético AS (heterozigose), ela é caracterizada como portadora de 

Traço Falciforme. Portar o traço é uma condição relativamente comum e clinicamente 

benigna e assintomática. Logo, estes indivíduos não possuem nenhuma anormalidade física e 

suas expectativas de vida são similares à da população geral (BRASIL, 2014; MURAO et al, 

2007). 

O aconselhamento genético vem sendo considerado um ato médico no Brasil, e o 

número de geneticistas treinados para a prática do aconselhamento genético é ainda 

muito pequeno. Fora dos hospitais universitários ou dos hemocentros de referência 

não se encontra profissionais treinados para essa prática, fazendo com que a 

informação genética seja repassada por outros profissionais de saúde também sem 

treino específico para o aconselhamento genético (RAMALHO, 2003). 

 

 

 De acordo com Lorenzi (2006) O diagnóstico laboratorial da doença falciforme, 

baseia-se nos achados do hemograma, que mostra a presença de anemia de tipo hemolítico, na 

prova de falcização dos eritrócitos, teste de solubilidade e na eletroforese de hemoglobina, 

que revela a variante HbS.  

 

[...] o exame de mielograma mostra hipercelularidade, com aumento da série 

vermelha muito acentuada. Nas crises de aplasia medular, há hipocelularidade global 

do material medular. O hemograma pode revelar aumento do número de leucócitos e 

de plaquetas, dependendo da presença de infecção,  uma característica comum nos 

pacientes com homozigose. Há alterações qualitativas dos eritrócitos, como 

policromasia, poiquilocitose, anisocitose, pontuação basófila, corpúsculos de 

Howell-Jolly, eritroblastos circulantes e hemácias em alvo. É freqüente o achado de 

hemácias alongadas, lembrando já as formas em foice. É importante o diagnóstico 

pré-natal dessa hemoglobinopatia, feito durante o primeiro trimestre de gestação. É 

utilizada a técnica de DNA recombinante em células do líquido amniótico ou das 

vilosidades coriônicas, que permite o reconhecimento dos genes da cadeia beta da 

globina (βA, normal, ou βS, da anemia falciforme). Desse modo, pode ser evitado o 

nascimento de indivíduos homozigóticos (HbSS) (LORENZI, 2006). 

 

A eletroforese de hemoglobina (Hb) é provavelmente o método laboratorial mais útil 

para separação e medição de hemoglobinas normais e algumas anormais. 
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2.2 TRATAMENTO DA DOENÇA ANEMIA FALCIFORME  

 

Não há tratamento específico das doenças falciformes. Assim, medidas gerais e 

preventivas no sentido de minorar as consequências da anemia crônica, crises de falcização e 

susceptibilidade às infecções são fundamentais na terapêutica destes pacientes. Estas medidas 

incluem boa nutrição; profilaxia, diagnóstico e terapêutica precoce de infecção; manutenção 

de boa hidratação e evitar condições climáticas adversas. Tais atitudes sobre a doença são 

auxiliares na obtenção de bem-estar social e mental.  

 

A anemia falciforme é uma doença que não apresenta tratamento especifico, sendo 

que a melhora da sobrevida e da qualidade de vida dos pacientes se baseia em 

medidas gerais e preventivas. O acompanhamento ambulatorial visa a avaliação 

periódica dos órgãos e sistemas, a fim de detectar precocemente as alterações e 

orientar pacientes e seus familiares a respeito da doença. Devido ao diagnostico 

precoce realizado por meio do Teste Neonatal (teste do pezinho), e possível 

introduzir precocemente a profilaxia com a penicilina profilática com o intuito de 

prevenir infecções (BRAGA, 2007). 

  

 

 Os avanços na prevenção de infecções e crises de falcização têm proporcionado uma 

maior sobrevida aos pacientes, de modo que, em longo prazo, a manutenção da boa qualidade 

de vida é essencial para os indivíduos com doenças falciformes. 

Uma das formas utilizadas pelos pacientes com tal patogenia é através da transfusão 

de hemácias, pois tem sido recurso terapêutico cada vez mais utilizado, por ter se tornado 

procedimento mais seguro e, sobretudo, porque é capaz de prevenir complicações graves. No 

entanto estima-se que cerca de 20% a 30% dos pacientes com Doença Falciforme são 

mantidos em regime crônico de transfusão de hemácias. 

Os principais medicamentos que integram a rotina desses indivíduos com a 

enfermidade são o ácido fólico e a hidroxiureia, além dos analgésicos e anti-inflamatórios na 

presença de dores. O ácido fólico é recomendado para suprir as deficiências nutricionais, o 

que contribui para a formação correta das células sanguíneas. Segundo Brasil (2013), a 

hidroxiureia (HU) tornou-se o primeiro medicamento que comprovadamente previne 

complicações da DF. No ano de 2002, com a Portaria SAS/MS n° 872, definiram-se os 

critérios para o uso da HU no SUS. Esse medicamento é capaz de reduzir as crises 

vasooclusivas, as incidências de síndrome torácica aguda e as necessidades de realizar 

transfusões sanguíneas (BRAGA, 2007; BRASIL, 2013; LOBO, 2010). 
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Outro tipo de tratamento sugerido aos pacientes portadores da DF é o aconselhamento 

Genético.   

[...] afirma que o aconselhamento genético é um dos grandes desafios da medicina 

atual. Por ser importante para as implicações psicossociais, é fundamental que ele 

seja oferecido por profissionais capacitados, uma vez que o aconselhamento 

apresenta um caráter educacional e assistencial, além de interferir nas decisões em 

relação ao processo reprodutivo de gerarem crianças com a doença falciforme. 

Entretanto a prática do aconselhamento genético permite que a identificação e 

tratamento precoce contribuam para o aumento da qualidade e expectativa de vida 

das crianças acometidas pela doença (DINIZ, GUEDES, 2006; RAMALHO, 2003).   

 

Diante disso vale ressaltar que o único tratamento curativo é o transplante de medula 

óssea. No entanto o conhecimento de que vários pacientes têm uma evolução clinica mais 

benigna, torna a escolha por esta alternativa terapêutica, de grande morbimortalidade e, 

bastante difícil. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Através do presente trabalho observou-se que as pessoas com doença falciforme para 

lidar com tal patologia, possui varias limitações e recomendação pôde verificar que durante 

toda a vida os pacientes necessitaram utilizar estratégias para lidar com a enfermidade, a partir 

disso, compreendi que a Doença Falciforme é uma doença muito além dos seus sintomas, ou 

seja, com o meu estudo percebi o quanto que a Doença Falciforme é afetada pelas as questões 

socioeconômicas no processo de enfrentamento da doença, a finalidade de contextualizar a 

saúde para além dos aspectos biológicos das pessoas, a fim de promover e reconhecer as 

necessidades em saúde.  Acredito que esse trabalho possa colaborar para futuras ações na 

consolidação de políticas e serviços de saúde para as pessoas com a doença falciforme.   
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