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ANEMIA FALCIFORME. 

INTRODUÇÃO 

Iniciamos a trajetória de construção desse trabalho que será apresentado à 

finalização do curso de Pós Graduação “Lato Sensu” em Hematologia Clínica e 

Laboratorial após demonstração do interesse de profissionais que atuam na área de 

saúde sobre a anemia falciforme ou drepanocitose ser uma doença hematológica hereditária 

mais comum no mundo (LOUREIRO, 2005) e que causa muita preocupação devido ser o 

resultado de uma mutação no ácido glutâmico por valina na posição 6 da cadeia betaglobínica.  

Logo, apresentaremos o envolvimento do Biomédico na investigação teórica 

sobre a anemia falciforme e suas principais características que serão a base das 

discussões propostas. 

Objetivamos assegurar a importância do biomédico na efetivação  dos exames 

laboratoriais aos portadores de traço falciforme. 

Com base nesse questionamento construímos o percurso metodológico que 

será realizado sob revisão bibliográfica acerca da temática a partir do questionamento 

inicial.  

Justificamos a pesquisa após verificação de que pode ser realizado trabalhos 

laboratoriais que permitirão atender satisfatoriamente os pacientes, evitando-se futuros 

transtornos patológicos e ramificações de novas patologias advindas da anemia falciforme. 

 

OBJETIVO 

Enfatizar a importância do Biomédico no processo de acompanhamento, informação e 

conscientização dos indivíduos portadores do traço falciforme auxiliando esses indivíduos de 

forma consistente e equilibrada no impacto social sobre os aspectos epidemiológicos e 

preventivos da Anemia falciforme.  

 

JUSTIFICATIVA 

A anemia falciforme é uma enfermidade bastante estudada no Brasil em hemocentros 

e hospitais de referências, mas infelizmente na rede pública tais estudos ainda eram realizados 

de forma precária. 

Partindo dessa premissa o Ministério da Saúde atendendo a necessidade de se 

melhorar os parâmetros sobre a Doença Falciforme no Brasil e de atualizar as diretrizes 

nacionais para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com esta doença 

instituiu o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas -Doença Falciforme (BRASIL, 2010). 



O reconhecimento de que a Doença Falciforme é uma doença prevalente no Brasil 

(CANÇADO e JESUS, 2007) foi determinante na instituição da Política Nacional de Atenção 

à Doença Falciforme (PNADF) do Ministério da Saúde (MS, 2009). 

A partir do comprometimento do Ministério da Saúde com instituições públicas em 

oferecer um atendimento específico aos pacientes acometidos pela doença falciforme observa-

se a importância do Biomédico no desenvolvimento de pesquisas em novos tratamentos, 

exames laboratoriais específicos e de grande importância para uma melhor qualidade de vida 

dos acometidos por essa doença. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

HISTÓRICO DA DOENÇA 

Mazon, em 1922 foi o primeiro a usar o termo anemia falciforme. Em 1928, foi feita a 

distinção entre anemia e traço falciforme (MARGOLIES, 1951). 

A anemia falciforme ou drepanocitose é a doença hematológica hereditária mais 

comum no mundo (LOUREIRO, 2005). 

Estudiosos aceitam a definição como o resultado de uma mutação no ácido glutâmico 

por valina na posição 6 da cadeia betaglobínica, essa patologia tem origem ha milênios e seu 

reconhecimento como doença individualizada com características e propriedades próprias da 

patologia só ocorreu no início do século XX (KONOTEYAHULU, 1991).  

Também existem definições da doença anemia falciforme ser uma doença de negros 

devido a relatos históricos da África, provenientes do hábito das tribos de tatuar os portadores 

e os pacientes para identificar a doença (RUIZ, 2007).  

Com a entrada de imigrantes africanos e o tráfico de escravos o gene se disseminou 

para o mundo. Nos Estados Unidos 7% da população afrodescendente são heterozigotas para 

HbS com 50 mil portadores de anemia falciforme. Em 2004, houve 113 mil internações por 

anemia falciforme (PLATT, 2008).  

No Brasil existem poucos estudos epidemiológicos que determine a frequência nos 

grandes centros urbanos. Ha entre 25 a 30 mil casos de anemias falciformes e mais de 7 

milhões de heterozigotos, aproximadamente 4% da população (CANCADO E JESUS, 2007).  

As estratégias utilizadas pelos programas assistenciais culminaram na estigmatização 

das pessoas portadoras que, em virtude das características genéticas que possuíam, foram 

impedidas de ingressar em empregos, adquirir seguros de saúde ou mesmo decidir livremente 

sua reprodução (Paul, 1994; Wilkie, 1994). A experiência dos Estados Unidos e, em menor 

proporção, a inglesa tem sido considerada um marco dos estudos bioéticos sobre o impacto 



social e político da informação genética e epidemiológica da doença falciforme em virtude da 

prevalência e da morbimortalidade que apresenta e, por isso, tem sido comumente apontada 

como uma questão de saúde pública (Paiva e Silva et al., 1993; Paiva e Silva & Ramalho, 

1993).  

 

O BIOMÉDICO E A ANEMIA FALCIFORME 

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 

(LORENZI, 2006).  

Em geral, 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.  

Por meio da eletroforese, são separados diferentes tipos de Hb formando uma série de 

bandas distintamente pigmentadas em um meio (acetato de celulose ou gel de amido). Os 

resultados são então comparados com aqueles de uma amostra normal (Naoum, 1988).  

Em Minas Gerais, a triagem neonatal (teste do pezinho) para a doença falciforme é 

realizada desde 1998. Para cada 1400 recém-nascidos, um apresenta a doença. A incidência 

do traço falciforme é de um caso para cada 30 nascimentos (Ministério da Saúde, 2009).  

No teste de solubilidade, a amostra de sangue total é misturada a uma solução de 

ditionito de sódio Na2S2O4 que após homogeneização é aplicados em papel filtro Whatman 

n° 6.3 A leitura do teste é feita a olho nu, um a dois minutos após aplicação do hemolisado no 



papel de filtro, sendo que no caso positivo observa-se o centro escuro com um halo mais claro 

(Naoum, 1990).  

No diagnóstico neonatal, normalmente utiliza se o sangue do cordão umbilical, onde 

predominam as produções de cadeias alfa e gama, encontram-se grandes concentrações de 

hemoglobina fetal. Até aproximadamente seis meses de vida haverá a inversão na produção 

das cadeias gama e betas, somente após este período que é possível detectar traços de 

hemoglobinas anormais, e os traçados eletroforéticos característicos (ANVISA, 2002).  

O HPLC é um método de detecção que possui maior sensibilidade do que os 

procedimentos eletroforéticos. O sistema automatizado é de fácil manuseio e os resultados são 

apresentados rapidamente. O teste é utilizado para a quantificação das Hb A2 e Hb F, além da 

identificação das Hb A, Hb S, Hb D e Hb C. O tempo de retenção das frações normais permite 

padronizar o tempo de eluição das variantes, sendo este um critério adicional para 

identificação.  

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).  

A transfusão de hemácias tem sido recurso terapêutico cada vez mais utilizado, por ter 

se tornado procedimento mais seguro e, sobretudo, porque é capaz de prevenir complicações 

graves. Estima-se que cerca de 20% a 30% dos pacientes com Doença Falciforme são 

mantidos em regime crônico de transfusão de hemácias (Cancado, 2007).  

 Segundo Zago & Pinto (2007) desenvolveu-se uma busca ativa de drogas capazes de 

reativar a síntese de HbF no período pós-natal em consequência de seu papel inibitório 

exercido sobre o processo de falcização, reduzindo a gravidade das manifestações clínicas. 

Essa busca levou à descoberta do efeito terapêutico da hidroxiuréia na doença, e à 

investigação de numerosos outros compostos em fase experimental. Embora o efeito 

terapêutico da hidroxiuréia provavelmente compreenda outros fenômenos, como a 

modificação das moléculas de adesão de hemácias, granulócitos e plaquetas, e a redução da 

produção de granulócitos, participantes diretos dos fenômenos inflamatórios da doença, 

mesmo assim considera-se seu maior benefício, pois seu efeito elevando a HbF, é muito 

consistente.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enfatizar a importância do Biomédico no processo de acompanhamento, informação e 

conscientização dos indivíduos portadores do traço falciforme auxiliando esses indivíduos de 

forma consistente e equilibrada no impacto social sobre os aspectos epidemiológicos e 

preventivos da Anemia falciforme.  

O processo de acompanhamento dos indivíduos portadores de anemia falciforme está 

intimamente ligado a atuação do biomédico, uma vez que o mesmo através de exames 

ambulatoriais frequentes a que é submetido o indivíduo, vai-se construindo um perfil do 

desenvolvimento da enfermidade. 

O biomédico entra em ação até mesmo quando se trata de aconselhamento genético 

informando os indivíduos sobre os problemas que podem surgir no campo da hereditariedade. 

Não há tratamento específico para a anemia falciforme, uma doença para a qual ainda 

não se conhece a cura. Os portadores precisam de acompanhamento médico constante, quanto 

mais cedo começar, melhor o prognóstico, para manter a oxigenação adequada nos tecidos e a 

hidratação, prevenir infecções e controlar as crises de dor. 

Uma das formas de ter conhecimento desde cedo sobre a doença é o teste do pezinho 

que deve ser feito logo depois do nascimento. Se for constatado que o indivíduo é portador de 

anemia falciforme, deve ser encaminhado para um médico especialista. 

Portanto, a anemia falciforme é uma doença silenciosa que atualmente está sendo 

tratada com mais seriedade com estudos voltados a amenizar os efeitos colaterais até que se 

consiga a cura para tal. 
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