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RESUMO 

 

A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia genética e de transmissão 

hereditária, importante no Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços 

contingentes de escravos africanos.  

O defeito genético da doença é responsável pela formação de um tipo de 

hemoglobina anormal, denominada de hemoglobina falciforme (HbS). Quando expostas 

a queda da tensão de oxigênio, a hemácia normal perde sua forma discóide, se torna 

rígida e se deforma, adquirindo o formato de foice.   

Este tipo de anemia é responsável por um amplo espectro de distúrbios que 

variam em relação ao grau de anemia, freqüência de crises, extensão da lesão ao órgão e 

duração de sobrevivência.  

O diagnóstico da anemia falciforme é confirmado por meio de eletroforese de 

hemoglobinas, que confirma a presença de hemoglobina S no sangue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Realizar uma revisão bibliográfica através da literatura e artigos 

científicos sobre a anemia falciforme e suas manifestações clínicas.  
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INTRODUÇÃO  

 

A hemácia é descrita freqüentemente como uma célula funcionalmente simples, 

mas apresenta muitos aspectos relativos à estrutura e propriedades metabólicas que são 

extremamente complexos. Existe um perfeito equilíbrio entre seus diversos 

constituintes, tal como a membrana celular, as enzimas metabólicas e a hemoglobina.  

A hemoglobina é a subunidade funcional e o principal constituinte celular e, 

representa um importante fator do controle da integridade do eritrócito. Sua elevada 

concentração, aproximadamente de 30g/100ml, proporciona à hemácia operar com 

máxima eficiência, mas implica, em contrapartida, um potencial letal.  

Perutz compara a disposição das moléculas de hemoglobina no eritrócito à 

regularidade encontrada em metal fundido separadas à distancia de 15ª em cristais da 

mesma proteína. Desse modo, a distância entre as moléculas de hemoglobina em células 

normais não chega ao dobro daquela observada em cristais rígidos. Portanto, não é 

surpreendente que alterações infinitamente pequenas da molécula possam acarretar 

conseqüências extremas sobre a solubilidade citoplasmática.  

A anemia falciforme é um exemplo clássico de uma alteração mínima na 

estrutura de hemoglobina capaz de provocar, sob determinadas circunstâncias, uma 

notável interação molecular e uma drástica redução na sua solubilidade.  

Embora as manifestações clínicas da anemia falciforme já fossem conhecidas na 

África Ocidental, em 1910, Herrick, um cardiologista de Chicago, registrou pela 

primeira vez, eritrócitos peculiarmente alongados e em forma de foice no sangue de um 

individuo anêmico da raça negra. O relato de Herrick levou ao reconhecimento de 

centenas de anormalidades da síntese de hemoglobina e também a uma série de avanços 

científicos notáveis, envolvendo também a química, biologia celular, fisiologia e 

genética das proteínas. Já no Brasil, a primeira referência a um paciente com anemia 

falciforme se deve a Castro, em 1933. Pauling e cols. demonstraram, em 1949, que 

indivíduos sofrendo de anemia falciforme possuíam uma hemoglobina diferente da 

normal, com ausência de duas cargas negativas e, assim, iniciou uma nova era de 

investigações sobre a estrutura da molécula de hemoglobina.    
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Estrutura da Membrana dos Eritrócitos 

 

A membrana eritrocitária é constituída por uma complexa mistura de fosfolípides, 

colesterol não esterificado e glicolípedes arranjados em forma de camada dupla, onde 

estão distribuídos ao acaso canais protéicos transmembrana e receptores. 

Os fosfolípides são compostos por fosfaditilcolina e esfingomielina, localizados na 

porção externa da bicamada lipídica, enquanto a fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina 

encontram-se na camada interna. A flipase, que é uma translocase dependente de ATP, é 

responsável pelo transporte destes fosfolípides para a camada interna (Figura 1).  

As proteínas da membrana, derivadas dos eritrócitos desprovidos de hemoglobina, 

são designadas por uma nomenclatura numérica, de acordo com sua mobilidade relativa, 

quando submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida e dodecil-sulfato de sódio 

(SDS-PAGE). Estas proteínas podem ser de dois tipos, as integrais e as periféricas. As 

proteínas integrais são glicoproteínas que atravessam a dupla camada lipídica e são 

representadas pela banda 3 e pelas glicoforinas. Já as proteínas periféricas são 

responsáveis pela formação do citoesqueleto dos eritrócitos, que se localiza logo abaixo 

da camada lipídica.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Constituintes da Membrana Eritrocitária 

(Fonte: GIRELLO e KUHN, 2002) 
 

O citoesqueleto é constituído por: espectrinas alfa e beta, anquirina (banda 2.1), 

filamentos curtos de actina (banda 5), tropomiosina (banda 7), aducina e proteínas 4.1, 

4.2 (ou paladina), 4.9 (ou dematina) e a p55. O citoesqueleto é responsável pela 
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manutenção da forma bicôncava e também pela flexibilidade da hemácia, e, portanto, é 

fundamental para a sobrevivência da hemácia em circulação.  

 

Hemoglobinas Normais Humanas  

 

Hemoglobina do adulto – Hb A (α2 β2):  

 

É uma proteína tetramérica composta duas cadeias de polipeptídios diferentes, 

denominadas de cadeias alfa e beta. Associada a cada cadeia, há uma molécula de heme, 

que contém um átomo de ferro. A hemoglobina normal do adulto pode ser ilustrada 

como se mostra na figura 2. Mais de 90% da hemoglobina de um adulto normal é Hb A. 

Um adicional de aproximadamente 5% de hemoglobina é de Hb A glicosilada, que é 

hemoglobina A, a qual moléculas de açúcar se ligaram lentamente e irreversivelmente 

durante vida de 120 dias do eritrócito circulante.  

 

 

 

 

 

Figura 2: Estrutura da hemoglobina A 

(Fonte: Diabetes, 2011) 

 

Hemoglobina Fetal - HbF (α2 γ2) 

 

A Hb F é constituída por duas cadeias alfa e duas cadeias gama. A produção de 

cadeias alfa começa durante a vida fetal e continua sem interrupções desde então. A 

produção de cadeias gama começa a desaparecer logo após o nascimento e é substituída 

pela produção crescente de cadeias beta. Ao nascimento, a Hb F constitui 

aproximadamente 75% do total de hemoglobina, mas o nível de Hb F cai abaixo de 5% 

ao redor dos 6 meses de idade. O adulto normal sintetiza apenas traços de Hb F (<1%).  

Os níveis de HbF são dosados clinicamente na avaliação de mecanismos 

genéticos para certos distúrbios falciformes e síndromes talassêmicas.  
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Hemoglobina A2 (α2 δ2) 

 

Quando a hemoglobina de um adulto normal é submetida à eletroforese, uma 

pequena porção deixa de migrar com o componente principal e permanece perto da 

origem. Esta fração menor foi chamada de Hb A2, que contém as duas cadeias alfa e 

duas cadeias delta. A quantificação da Hb A2 é necessária para o diagnóstico preciso de 

síndromes da talassemia beta. A hemoglobina A2 constitui menos do que 3,5% da 

hemoglobina de um adulto normal. 

 

Fisiopatologia 

 

A alteração molecular na anemia falciforme é representada pela substituição de 

uma única base de códon 6 do gene de globina beta, uma adenina (A) é substituída por 

uma timina (T) (GAG         GTC). Esta mutação resulta na substituição do resíduo 

glutamil na posição beta 6 por um resíduo valil (β6 Glu         Val).     

A substituição do ácido glutâmico por valina na posição Beta 6 ocorre na 

superfície da molécula, e a conseqüência final é a polimerização das moléculas dessa 

hemoglobina anormal (HbS) quando desoxigenadas.  

A HbS possui comportamento normal quando oxigenada. Já a HbS na 

conformação desoxi sofre polimerização reversível, formando uma rede gelatinosa de 

polímeros fibrosos, denominados tactóides. Estes exercem efeitos deletérios sobre o 

eritrócito circulante, incluindo rigidez da membrana, aumento da viscosidade, 

desidratação em conseqüência da perda de potássio e entrada de cálcio, e deformação da 

morfologia, criando a forma falciforme que caracteriza estas síndromes (figura 3). Estas 

células com forma de foice são responsáveis pela oclusão vascular e lesão de tecidos 

que representam os fenômenos principais dessa doença.  

Essa polimerização da desoxi-hemoglobina S depende de numerosas variáveis, 

como concentração de oxigênio, pH, concentração de hemoglobina S, temperatura, 

pressão, força iônica e presença de hemoglobinas normais.  

Todas as hemácias contendo predominantemente Hb S podem adquirir a forma 

falciforme clássica após desoxigenação, processo normalmente reversível após a 

reoxigenação. No entanto, a repetição desse fenômeno provoca considerável lesão de 

membrana nas células suscetíveis, fazendo com que permaneçam nessa forma de foice 
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mesmo após a reoxigenação, e estes eritrócitos são denominados de “células 

irreversivelmente falcizadas” e possuem uma vida-média reduzida.  

É importante ressaltar que pacientes com nível elevado de Hemoglobina fetal 

apresentam redução de sintomatologia clínica, pois a Hb fetal inibe a polimerização. Da 

mesma forma, a Hemoglobina A participa pouco do polímero, sendo a razão para a 

ausência de anormalidades clínicas nos heterozigotos para o gene da hemoglobina S. 

 

 

 

Figura 3: Hemácia Falciforme 

(Fonte: Rádio das Nações Unidas) 
 

Distribuição geográfica 

 

A anemia falciforme prevalece na raça negra, e sua maior incidência ocorre na 

áfrica (até 45% da população tem traço de célula falciforme), embora seja também 

encontrada em países mediterrâneos, principalmente Grécia, Itália e Israel, assim como 

na Arábia Saudita e Índia. Também presente nos Estados Unidos e América Latina. Crê-

se que a considerável prevalência africana deva-se a séculos de seleção natural, pela 

maior resistência dos eritrócitos com HbS à infecção pelo Plasmodium falciparum. A 

HbS veio para o Brasil com a escravatura e há freqüências variáveis de 5% a 10% de 

heterozigotos AS  que foram descritos em descendentes de africanos. Na população 

geral do estado de SP, esta porcentagem é ligeiramente menor que 2%.  

 

Anemia Falciforme 

É uma hemoglobinopatia genética onde ocorre homozigose para o gene betaS, em 

geral resultante da herança de um gene anormal do pai e um da mãe. Corresponde a 

forma mais grave das síndromes falciformes. Há ausência de Hb A, predominando a 

produção de Hb S acompanhada de quantidades normais de Hb A2 (em geral, ao redor 

de 2,5%) e aumento moderado de Hb F (em geral inferior a 8%, mas atingindo até 25% 

em algumas formas especiais). A hemoglobina S dos indivíduos com anemia falciforme 

é composta por duas cadeias normais de α-globinas e duas cadeias β-globina falciforme 

(SS).  
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O tempo de sobrevida do eritrócito na anemia falciforme pode ser de apenas 15 a 20 

dias em comparação com o tempo normal de 120 dias. 

 

Traço Falciforme  

 

Ocorre heterozigose para o gene HbS, onde as hemácias de tais indivíduos 

contêm as HbA e HbS, sendo que há mais HbA do que HbS. Estes indivíduos não 

apresentam nenhuma anormalidade hematológica. A morfologia eritrocitária e o nível 

de hemoglobina são normais, assim como os números de leucócitos e plaquetas. Estima-

se que no mundo todo existam 30 milhões de heterozigotos AS, sendo que no Brasil 

este número situa-se próximo de 2 milhões. As complicações clínicas relacionadas ao 

traço falciforme são extremamente raras porque a concentração de HbS nas hemácias 

desses indivíduos é inferior a 50%, tornando-as resistentes à falcização nas condições 

fisiológicas normais. Os heterozigotos para hemoglobina S não necessitam de 

tratamento médico, e esta alteração aparentemente não altera sua perspectiva de vida.  

Os indivíduos AS devem sempre ser encaminhados para aconselhamento 

genético, pois há possibilidade de terem filhos mais graves nas doenças falciformes. 

Os Principais Estados Falciformes:            

 

Diagnóstico 

 

Genótipo 

Beta 

 

Padrão de Hemoglobina 

Manifestações 

Nìvel de Hb  

(g/dl) 

Crises falciformes 

Traço 

Falciforme 

βAβ𝑆  

HbA > HbS 

 

>12 

 

Nenhuma 

Anemia 

falciforme 

βSβ𝑆  

HbS, sem HbA 

 

6-9 

 

4+ 

Doença SC βSβC  

HbS = HbC 

 

10-12 

 

2 a 4+ 

Talassemia-

falciforme 

βSβ+*  

HbS > HbA 

 

9-11 

 

2 a 3+ 

βSβo  

HbS, sem HbA 

 

7-10 

 

4+ 
* O símbolo β° indica um gene talassêmico que bloqueia completamente a síntese de cadeia beta; o 

símbolo β+ indica que o gene talassêmico limita, mas não bloqueia completamente a síntese de cadeia 

beta.  (Fonte: RAPAPORT, Samuel) 

 

Diagnóstico e Características Laboratoriais da Anemia Falciforme 

 

- Hemograma: Geralmente encontra-se anemia severa, com um nível de hemoglobina 

no intervalo de 6 a 9 g/dl. A maioria dos pacientes apresenta um Volume Corpuscular 
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Médio na faixa de 90fl. Pode ocorrer uma leucocitose no intervalo de 12.000 a 

15.000/µL, refletindo o efeito da atrofia esplênica. As plaquetas estão geralmente 

aumentadas. Freqüente presença de células falciformes, e também células 

policromatofílicas e normoblastos no esfregaço. Pode haver corpúsculos de Howell-

Jolly, pois o baço atrófico perde a capacidade de remover corpúsculos de inclusão das 

hemácias circulantes. Ocasionalmente pode ocorrer deficiência de ferro podendo levar 

também à hipocromia e microcitose.  

 

- Reticulócitos: O nível de reticulócitos geralmente é elevado entre 5 e 20%.  

 

- Taxa de Sedimentação (VHS): É consistentemente baixa, mesmo na presença de 

anemia, hiperfibrinogemia e inflamação ativa, devido à falha das células falciformes 

quanto a sofrer formação de rolos.  

 

- Bilirrubina Sérica: Os níveis podem ser normais, mas geralmente estão ligeiramente 

elevados, como uma conseqüência da carga aumentada para excreção que resulta da 

hemólise.  

 

- Curva de Fragilidade Osmótica: Devido a alteração de membrana com maior rigidez, 

os eritrócitos apresentam diminuição da curva de fragilidade osmótica.  

 

- Teste de Falcização: a incubação das hemácias com metabissulfito de sódio revela 

células falciformes em lâmina de vidro coberta com lamínula.   

 

- Teste do Pezinho: recém-nascidos têm que fazer o teste do pezinho para detectar a 

anemia falciforme precocemente. O teste também é útil no diagnostico de fenilcetonúria 

e hipotireoidismo congênito.  

 

- Eletroforese: O diagnóstico das síndromes falciformes é confirmado através da 

eletroforese de hemoglobinas (figura 4), que utiliza conjuntos complementares de 

suporte e tampões que permitam a distinção das diferentes hemoglobinas anormais – a 

HbS. As técnicas mais utilizadas incluem a eletroforese de hemoglobina em acetato de 

celulose com pH 8,4, em gel de Agar com pH 6,2 e teste de solubilidade de 

hemoglobina em tampão fosfato concentrado. A detecção da HbS pode também ser feita 
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com base em cromatografia líquida de alta resolução (HPLC = High Performance 

Liquid Chromatografhy). A eletroforese de hemoglobina revela uma única banda de 

HbS que constitui de 75% a 95% da hemoglobina total. A não ser por uma pequena 

quantidade de Hb A2, o restante da hemoglobina (aproximadamente 5%-25%) é 

formado por Hb F.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: A mobilidade da HbA e HbS na eletroforese de Hemoglobinas em acetato de celulose em pH 

alcalino como demonstrada pelas eletroforeses de hemoglobina de uma pessoa normal (1), de uma 

pessoa com traço falciforme (2) e de uma com anemia falciforme (3). A seta assinala o ponto de 

aplicação da hemoglobina. Uma banda artificiosa de material corado persiste no ponto de aplicação. O 

seguinte em ordem é uma banda clara que não é hemoglobina, mas a enzima anidrase carbônica, e 

depois uma banda que é a HbA2. A banda escura que migra em uma posição intermediária é a HbS, e a 

banda escura que migra para mais longe a partir do ponto de aplicação é a HbA.  (Fonte: Rapaport, 

Samuel).  

 

Manifestações Clínicas  

 

Os indivíduos afetados caracteristicamente não têm sintomas até a segunda 

metade do primeiro ano de vida. A falta de expressão clínica do genótipo da HbSS 

durante a vida fetal e início da pós fetal é explicada pela produção de uma quantidade 

suficiente de HbF para limitar a falcização clinicamente importante.  Como os 

eritrócitos que emergem da medula óssea transportam quantidades crescentes de HbS e 

quantidades proporcionalmente reduzidas de HbF, as condições para a falcização sob 

condições fisiológicas são alcançadas gradualmente. A esplenomegalia pode ser notada 

após os 6 meses de idade. A dactilite e o seqüestro esplênico agudo são responsáveis 

por mais de 80% dos sintomas iniciais no primeiro ano de vida. A perda da função do 

baço tem sido documentada desde os cinco anos de idade, e há risco aumentado de 

morte devido a infecções esmagadoras antes dos doze meses.  

As características clínicas da anemia falciforme são mais uma conseqüência das 

propriedades das células falciformes do que da anemia em si. As características clínicas 

podem ser divididas naquelas que são caracteristicamente agudas e episódicas (crises) e 

naquelas que são crônicas e não remitentes.  
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Crises das células falciformes 

 

- Crises vaso-oclusivas: O fenômeno do afoiçamento produz duas conseqüências 

fisiopatológicas, entre elas, pode-se citar a destruição das células falciformes anormais 

pelo baço e, como conseqüência, ocorre anemia hemolítica. A outra conseqüência, é que 

essas células falciformes obstruem os pequenos capilares e vênulos, e os tecidos que são 

irrigados por estes vasos obstruídos tornam-se isquêmicos. Por sua vez, essa isquemia 

provoca alguns sintomas, desde dor à infecções de órgãos.  

Enquanto um evento desencadeador raramente é identificado em adultos, as infecções 

freqüentemente precedem os episódios de vaso-oclusão em crianças, sugerindo que 

febre, desidratação e acidose podem ser fatores contribuintes.  

 

- Síndrome das Mãos e dos Pés (dactilite): o episódio inicial em crianças jovens 

freqüentemente envolve os ossos pequenos das mãos e dos pés. Pelo menos duas 

extremidades estão envolvidas. Tipicamente, os dorsos das mãos e pés estão dilatados, 

não-eritematosos e extremamente dolorosos. São comuns a febre e leucocitose. A 

dactilite é repentina no início, dura uma ou duas semanas e pode recorrer em uma ou 

mais ocasiões até que o paciente tenha cerca de 3 anos de idade.  

 

- Crises Abdominais: são caracterizadas por dor abdominal grave e sinais de irritação 

peritoneal devido a pequenos infartos das vísceras mesentérica e abdominal. Geralmente 

dura 4 ou 5 dias e a persistência dos ruídos intestinais diferencia as crises dos distúrbios 

intra abdominais agudos, requerendo intervenção cirúrgica.  

 

- Crises do Sistema Nervoso Central: o acidente vascular cerebral (AVC) é uma 

complicação grave da anemia falciforme e afeta 6 a 17% das crianças e adultos jovens. 

Pode resultar da oclusão dos principais vasos cerebrais (afeta crianças de 2 a 15 anos) 

ou resulta da hemorragia intracerebral ou subaracnóide (afeta crianças mais velhas e 

adultos). A oclusão ocorre devido a proliferação progressiva ou um êmbolo. O risco do 

AVC parece estar aumentado em pacientes com níveis de HbF inferiores a 8%. 

Clinicamente, o AVC é caracterizado pelo inicio abrupto de hemiparesia, afasia, 

convulsões, déficits sensoriais e consciência alterada. 70 a 90% das crianças, que não 

são transfundidas após o AVC, sofrem acidentes adicionais em 36 meses.  
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- Síndrome Aguda do Tórax: é a expressão mais comum da anemia falciforme que 

requer hospitalização e é caracterizada por febre, taquipnéia, dor torácica, leucocitose, 

aumento de plaquetas, queda de hemoglobina e infiltrados pulmonares. Em qualquer 

paciente, pode ser impossível determinar a relativa importância da oclusão vascular e 

infecção, podendo ocorrer separadamente ou em combinação. O acesso prejudicado de 

oxigênio aos segmentos infectados do pulmão provavelmente intensifica a falcização 

local com resultante doença trombótica microvascular focal. A oclusão das principais 

veias pulmonares é uma causa reconhecida de morte súbita.  

  

- Crises hematológicas: não estão patogenéticamente relacionadas às crises vaso-

oclusivas, ocorrendo súbito exagero da anemia, e se não for reconhecida e tratada, a 

queda na concentração de hemoglobina pode ser tão rápida e grave que causa 

insuficiência cardíaca e como conseqüência, o paciente vai à óbito em questão de horas.  

 

- Crises Aplásicas: evento mais comum das manifestações hematológicas. São 

caracterizadas por queda acentuada de hemoglobina, acompanhada de níveis de 

reticulócitos extremamente reduzidos, caracterizando uma insuficiência transitória da 

eritropoiese. Em geral, este tipo de crise é desencadeada pela infecção por parvovírus B-

19. Esta complicação é autolimitada e no período de 5 a 10 dias a eritropoiese volta ao 

normal. Durante o período agudo de anemia, pode ser necessária a terapêutica com 

transfusões de concentrado de hemácias.  

 

- Crise de Seqüestro Esplênico: ocorre mais comumente após o sexto mês de vida, e é 

menos freqüente após os dois anos de idade. Estes eventos são caracterizados pelo 

acúmulo rápido de sangue no baço. A crise é definida pela queda nos níveis basais de 

hemoglobina de pelo menos 2 g/dL, hiperplasia compensatória de medula óssea e 

aumento rápido do baço. As crises não são anunciadas por febre ou outros eventos 

desencadeadores aparentes. O choque hipovolêmico e a morte podem ocorrer dentro de 

horas.  

 

- Crises Infecciosas: é a manifestação mais comum no início da infância, requer 

hospitalização e a causa mais freqüente de morte em todas as idades. Durante os 

primeiros cinco anos de vida, o Str. Pneumoniae é o principal organismo ofensor; o 
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sangue e o líquido espinhal são os principais locais de infecção (70% da meningite em 

crianças com anemia falciforme resultam de Str. Pneumoniae). O risco de meningite 

bacteriana em crianças com anemia falciforme excede 300 vezes o da população geral. 

Morte súbita durante os 3 primeiros anos é mais comumente devido as crises 

infecciosas. Após 6 anos de idade, diminui a incidência de infecções que ameaçam a 

vida. 

 

 Lesão Crônica dos Órgãos 

 

- Crescimento e desenvolvimento: as síndromes falciformes afetam profundamente o 

crescimento e desenvolvimento. Embora normais ao nascimento, as alturas e pesos de 

crianças com anemia falciforme são retardadas dos 3 aos 6 anos de idade. Depois disso, 

as curvas do crescimento mantêm uma configuração relativamente normal, mas desvia 

progressivamente das curvas normais, um padrão que é mais proeminente em meninos 

que em meninas. A puberdade também é retardada.  

 

- Doença dos ossos e articulações: a complicação mais comum é a necrose asséptica da 

cabeça do fêmur, e afeta cerca de 10% dos pacientes. A cabeça do úmero também pode 

ser afetada. Aparenta estar associada positivamente com a idade, freqüência de 

episódios dolorosos, deleção do gene α-globina e níveis de hemoglobina. O diagnóstico 

requer imagens de ressonância nuclear magnética.  

 

 - Manifestações Cardíacas: em geral são relacionadas à circulação hiperdinâmica 

secundária aos mecanismos compensatórios da anemia. No raio-x de tórax pode ser 

observada cardiomegalia global, artérias pulmonares proeminentes e aumento no padrão 

vascular pulmonar. Pode ocorrer uma isquemia miocárdica, mesmo que em pacientes 

jovens, embora não seja um evento comum. As hipóteses para explicar a baixa 

freqüência de oclusão importante de artérias coronárias são a circulação hiperdinâmica e 

os baixos níveis de colesterol observados nos pacientes com doenças falciformes. 

 

- Manifestações Pulmonares: são provocadas pelos fenômenos vaso-oclusivos e 

infecções. Os episódios agudos são denominados síndrome torácica aguda (STA) e são 

caracterizados por dor torácica, febre, hipóxia, dispnéia, infiltrado nos raios-x de tórax e 
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queda do nível de hemoglobina. Este tipo de complicação é hoje uma das mais comuns 

causas de morte e a segunda causa mais comum de hospitalização em pacientes com 

anemia falciforme nos Estados unidos. É três vezes mais freqüente em crianças que em 

adultos. A STA pode ser causada por infarto de costela ou esterno, pneumonia, embolia 

pulmonar após necrose da medula óssea, infarto pulmonar devido à falcização in vitro 

ou embolia pulmonar.  

 

- Complicações hepato-Biliares: a excreção contínua e elevada de bilirrubina 

proveniente de hemácias hemolisadas tem como conseqüência a formação de cálculos 

biliares. A colicestectomia é reservada para pacientes que apresentem sintomas 

significativos (dois ou três episódios de dor no período de seis meses). As alterações na 

função hepática podem ser relacionadas à falcização intra-hepática, infecções adquiridas 

na transfusão ou hemossiderose transfusional.  

 

- Complicações geniturinárias: o rim é extremamente suscetível a complicações em 

pacientes com doenças falciformes devido às características peculiares de seu 

microambiente que incluem reduzidas tensões de oxigênio, pH ácido e alta tensão 

osmótica. Este tipo de ambiente facilita a ocorrência de falcização e infarto de medula 

renal, com conseqüente hematúria e inabilidade de concentrar urina. A excreção de 

potássio também é reduzida. Ocasionalmente podem ser observados níveis elevados de 

acido úrico devido a hiperplasia de medula óssea e conseqüente aumento na produção 

de urato e, em razão do metabolismo das purinas e redução na depuração de urato pelos 

túbulos renais. Proteinúria ocorre em 26% dos pacientes com doenças falciforme e 

creatinina sérica elevada em 7%.  

 

- Priaprismo: é uma complicação relativamente freqüente quando as células falcizadas 

obliteram os corpos cavernosos e esponjosos e impedem o esvaziamento do sangue do 

pênis. Pode ser agudo ou crônico. O priaprismo agudo corresponde a ereção dolorosa 

prolongada que persiste por várias horas. Já o crônico, é caracterizado por episódios 

reversíveis da ereção que ocorrem em períodos de várias semanas.   

 

- Complicações oculares: uma variedade de lesões oculares resulta da estase e oclusão 

dos pequenos vasos do olho pelos eritrócitos falcizados. A proeminência de arteríolas 

terminais dentro da retina torna o tecido especialmente vulnerável à lesão irreversível 
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após oclusão vascular. O agrupamento de corpúsculos do sangue nos vasos conjuntivos 

é responsável pelo assim denominado sinal conjuntival, que consiste de fragmentos 

vasculares vermelho escuro, em formato de vírgula ou espiralado que parecem estar 

isolados de outros vasos.  

 

- Manifestações cutâneas: caracteriza-se pela presença de úlceras no terço inferior das 

pernas. A prevalência de úlcera de perna na anemia falciforme é estimada em 5 a 10% 

dos pacientes. É mais comum em homens e em pacientes mais velhos. Existe uma 

correlação positiva com a concentração baixa de hemoglobina de estado regular e com 

baixo nível de HbF. O repouso é fundamental, mas quase sempre é difícil de ser 

realizado por pacientes com atividade física normal.  

 

Prognóstico 

 

A seleção de recém-nascidos para doença falciforme e a maior consciência das 

necessidades únicas de lactentes e crianças afetadas estão produzindo uma alteração no 

prognóstico. A criação e adoção de um protocolo padronizado para o manuseio de 

doença febril reduziu a mortalidade em uma população clínica para 7% aos dois anos e 

13% aos três anos de idade. O Estudo Cooperativo de Doença Falciforme documentou 

uma taxa de sobrevivência de 85% aos 20 anos de idade. As mortes mais precoces eram 

devido a infecções. Os acidentes cerebrovasculares e os eventos traumáticos excederam 

as infecções como causa de morte na segunda década de vida.  

 

Tratamento 

 

Consiste no tratamento das complicações específicas e em cuidados gerais de saúde. 

Além dos cuidados gerais para acompanhamento do crescimento, desenvolvimento 

somático e psicólogo, e tratamento específico de lesões orgânicas (como úlceras de 

pernas, osteomielite, etc.), o tratamento em longo prazo apóia-se em:  

- Suplementação com ácido fólico (5 mg/dia) devido à hiperplasia eritropoiética;   

- Uso de medicamentos que promovem o aumento da hemoglobina fetal em pacientes 

selecionados;  

- Profilaxia de infecções;  
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- Tratamento das crises dolorosas vaso-oclusivas e das demais crises agudas;  

- Tratamento das infecções.  

 

Aumento na Síntese de Hemoglobina fetal  

 

Os agentes farmacológicos são capazes de aumentar a produção de hemoglobina 

fetal ou atuar na seleção de precursores eritrocitários que mantêm a habilidade de 

produzir hemoglobina fetal. Entre essas drogas podem ser incluídas a 5-azacitina, a 

hidroxiuréia e os derivados do butirato. Os efeitos benéficos, tanto clínicos como 

hematológicos, da hidroxiuréia na anemia falciforme, foi demonstrado de maneira 

evidente em estudo multicêntrico envolvendo pacientes adultos. Os pacientes tratados 

com a droga mostraram redução de 50% na freqüência de hospitalização e incidência de 

crises dolorosas.  

 

Crises vaso oclusivas 

 

Os objetivos no tratamento destas complicações são:  

 

✓ Procurar e tratar agressivamente o fator desencadeante, principalmente 

infecções; 

✓ Hidratação adequada por via oral ou endovenosa: 

A ingestão hídrica diminui durante as crises dolorosas. Como a capacidade de 

concentrar urina fica prejudicada, a perda de líquidos e desidratação pode ocorrer 

rapidamente. O tipo de hidratação é escolhido de acordo com o estado do paciente e dos 

valores de eletrólitos.  

 

✓ Utilização adequada de analgésico para aliviar a dor: 

Nos casos de dor leve ou moderada o tratamento é ambulatorial, já os casos mais 

graves necessitam de internação. Os analgésicos mais freqüentemente utilizados 

incluem acetaminofem, ácido acetilsalicílico, dipirona, ibruprofem e naproxen. 

Freqüentemente são necessários opióides que incluem codeína, morfina e meperidina.  

A seleção dos analgésicos é realizada com base na história do paciente em 

relação a dor.  
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Tratamento das Infecções 

 

A conduta global relacionada ás infecções em pacientes com doenças 

falciformes inclui:  

 

✓ Imunização para prevenir infecção: 

As crianças com anemia falciforme devem receber todas as vacinações 

recomendadas para uma criança normal, pois elas apresentam produção normal de 

anticorpos após vacinação. Além disso, devem ser imunizadas contra pneumococos, H. 

influenzae e hepatite B. 

  

✓ Penicilina profilática:  

Todas as crianças com doenças falciformes devem receber penicilina profilática com 

início aos 2-3 meses de idade, mantida até pelo menos aos cinco anos de idade.  

 

✓ Tratamento do paciente com febre:  

Febre em pacientes com doenças falciformes deve ser considerado um problema 

grave e potencialmente fatal. Deve ser rapidamente avaliado e tratado com 

antibioticoterapia.  

 

Transfusão de sangue 

 

A transfusão de hemácias normais é a medida terapêutica mais simples e mais 

eficaz atualmente disponível. A transfusão facilita a oxigenação do sangue e do tecido, 

reduz a propensão para falcização diluindo as células hospedeiras, suprime 

temporariamente a produção de hemácias contendo HbS e diminui a viscosidade do 

sangue. É realizada uma transfusão de troca limitada, onde o sangue do paciente é 

removido antes ou durante a transfusão de concentrado de hemácias, substituindo, 

assim, suas células falcizadas por células normais.   

 

Lesão progressiva dos órgãos  

 

A terapia de transfusão crônica minimiza o risco de deteriorização recorrente ou 

progressiva em crianças que tiveram um ataque. Retinopatia progressiva, doença renal 
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de células falciformes e descompensação cardíaca também podem ser interrompidas 

com transfusões repetidas. A terapia em curto prazo é benéfica para uma variedade de 

complicações, incluindo a síndrome do tórax agudo, priaprismo, hematúria, e ulcerações 

crônicas da pele.  

 

Cirurgia 

 

  A anestesia, cirurgia e convalescença pós-cirúrgica expõem o paciente e embora 

as recomendações relativas ao preparo de pacientes para cirurgia, variem, a maioria dos 

clínicos concorda que a transfusão pré-operatória minimiza o risco de complicações 

pós-operatórias maiores. Transfusões simples antes de procedimentos eletivos e 

transfusões de troca parciais antes de cirurgia de emergência têm tido êxito.  

 

Conclusão 

 

As manifestações clínicas da doença falciforme podem ser graves e precisam de 

tratamento imediato para evitar complicações maiores e diminuir o risco de mortalidade.  

Devem ser utilizadas estratégias, que previnam o nascimento de crianças 

afetadas pela doença, reduzindo, assim, o nascimento de indivíduos portadores de 

doenças falciformes. Isso pode ser realizado com a detecção de heterozigotos e o 

aconselhamento genético. Todos os heterozigotos em idade reprodutiva devem ser 

encaminhados para centros especializados onde possam ter acesso a esse 

aconselhamento genético.  

O diagnóstico pré-natal permite, hoje, um melhor prognóstico, pois efetua 

tratamento rápido e aconselhamento de medidas preventivas para as manifestações 

clínicas graves.  

Os portadores homozigotos também devem ser encaminhados em serviços 

especializados (Centros de atenção a doença falciforme) com presença de equipes 

multidisciplinares para aconselhamento das medidas preventivas e se for preciso, 

tratamento de manifestações clínicas.  
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