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Resumo 

 

 

 
Um dos componentes do nosso sistema sanguíneo são as hemácias ou glóbulos 

vermelhos, quando ocorre alguma anomalia nelas seja na forma, cor ou tamanho temos 

patologias chamadas hemoglobinopatia. 

 

Nos dias atuais com o corre diário os indivíduos acabam não se alimentando de forma 

correta e essa má alimentação acarreta na deficiência nutricional de componentes 

básicos que o nosso corpo precisa para manter um bom funcionamento. 

 

As anemias são exemplos de patologias causadas por deficiência alimentar. 

 

 

A anemia falciforme é uma doença hereditária, pois é transmitida aos descendentes e 

pode causar muitos males ao ser humano, porém quando descoberta precocemente pode 

ser tratada e curada sem causar óbito. 

 

A hidroxiuréia é um medicamento também muito usado no tratamento de enfermos de 

anemia falciforme, pois o mesmo é capaz de aumentar os níveis de hemoglobina fetal, 

quem em altos níveis de elevação provoca a diminuição da polimerização de hemácias 

defeituosas diminuindo o risco de vaso – oclusão. 

 

A hidroxiuréia está disponível na forma de cápsulas de gel contendo 500mg do 

principio ativo. 

 

Portanto este trabalho visa nos remeter da importância de se conhecer mais sobre a 

doença, levando em consideração todas as informações necessárias para que a pessoa 

com sintomas procure um médico e assim possa ser diagnosticada precocemente



podendo viver ainda por um longo tempo com uma melhor qualidade de vida, recebendo 

tratamentos eficazes e modernos que ajudem numa melhora rápida. 
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Abstract 

 

 

One of the components of our blood system is red blood cells, when there is anomaly in 

them, whether in shape, color or size, we have pathologies called hemoglobinopathy. 

 

In the current day with the daily run individuals end up not feeding properly and this 

poor diet leads to the nutritional deficiency of basic components that our body needs to 

maintain a good functioning. Anemias are examples of pathologies caused by food 

deficiency. 

 

Sickle cell anemia is an inherited disease, it is passed on to offspring and can cause  

great harm to human beings, but when detected early can be treated and cured without 

causing death. 

 

Hydroxyurea is a drug also widely used in the treatment of sickle cell anemia infirm, 

because it is able to increase fetal hemoglobin levels, those at higher elevation levels 

causes the decrease of polymerization defective erythrocytes reducing the risk of vaso - 

occlusion . 

 

Hydroxyurea is available in the form of gel capsules containing 500mg of the active 

ingredient. Therefore this work aims to refer the importance of knowing more about the 

disease, taking into account all information necessary for the person with symptoms 

seek medical attention and so can be diagnosed early can still live for a long time with a 

better quality of life, getting effective and modern treatments that help in faster 

improvement. 
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1.0 Introdução 

 

 

Hemoglobinopatias são anomalias que afetam nosso sistema sanguíneo, alterando cor, 

forma e estrutura das hemácias. 

 

Devido às aversões do dia a dia as pessoas tem uma vida muito corrida e muitas vezes 

acabam não se alimentando corretamente e esse fator pode ajudar na contribuição do 

aparecimento de muitas doenças, incluindo as anemias. 

 

A anemia falciforme é dada pela alteração na forma da hemoglobina que em vias 

normais são redondas e achatadas, porém nesse caso formam-se foices em sua estrutura 

que prejudicam o bom funcionamento do corpo e a hidroxiuréia é um fármaco que vem 

mostrando grande eficácia no tratamento dessa patologia. 

 

Portanto este trabalho visa nos remeter da importância de se conhecer mais sobre a 

doença, levando em consideração todas as informações necessárias para que a pessoa 

com sintomas procure um médico e assim possa ser diagnosticada precocemente 

podendo viver ainda por um longo tempo com uma melhor qualidade de vida, 

recebendo tratamentos eficazes e modernos que ajudem numa melhora rápida. 



 

 

 

 

 

 

2.0 Revisão de literatura 

 

 

2.1-Definição de Anemia falciforme 

 

 

Anemia falciforme é uma anomalia genética autossômica recessiva passada aos 

descendentes pela hereditariedade. Caracteriza-se pela alteração na forma dos glóbulos 

vermelhos, que lembram à forma de uma foice. Essa modificação estrutural nas 

hemácias faz com que as membranas se rompam com mais facilidade, provocando 

anemia. 

 

2.1.2 Sintomas 

 

 

Os sintomas costumam aparecer na segunda metade do primeiro ano de vida da criança, 

apresentando sinais leves e/ou moderados como, por exemplo: 

 

· Icterícia: Cor amarelada na pele e/ou nos olhos. 

 

 

· Síndrome mão-pé: causa rompimento nos pequenos vasos sanguíneos das mãos e pés 

em crianças pequenas, causando inchaço, vermelhidão e dor. 

 

· “Seqüestro” do sangue no baço: esse órgão é responsável pela filtragem do 

sangue, crianças falciformes apresentam um aumento rápido dele fazendo com que ele 

“seqüestre” todo o sangue trazendo como conseqüência a falta de sangue para partes 

vitais do corpo (coração, cérebro, rim, etc.) o que pode ocasionar um rápido óbito. 

 

Em adolescente que sofrem dessa patologia costuma ocorrer sintomas como a úlcera 

na perna, ocorrendo com mais freqüência próximo ao tornozelo. Esse tipo de sintoma 

também pode ocorrer após a adolescência, como em idosos, por exemplo, sendo que em 

ambas as pessoas se a úlcera não for devidamente tratada no seu aparecimento pode 

levar anos para cicatrizar totalmente. 



 

Outros sintomas que ainda podem ajudar no diagnóstico e pode ocorrer em qualquer 

faixa etária é: 

 

· Crises de dor que geralmente acometem as articulações e os ossos, podendo atingir 

qualquer parte do corpo. Fatores ambientais como tempos frios, patologias como 

infecções, período hormonal como exemplo o período pré-menstrual em mulheres, 

assim como a gravidez, problemas psicológicos de cunho emocional, desidratação são 

causas associadas a esse sintoma. 

 

 Diagnóstico Clínico. 

 

 

É dado pela coleta de sangue que é analisado através do exame de eletroforese de 

hemoglobina que é um método laboratorial utilizado para separação e medição de 

hemoglobina normal ou não como podemos ver descritos a seguir. 

 

Por meio da eletroforese, são separados diferentes tipos de hemoglobina 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. As 

hemoglobinas A, A2, S e C são rotineiramente verificadas, porém o laboratório pode 

trocar o meio ou o seu ph para expandir a faixa deste teste. Este exame tem o objetivo 

de medir a quantidade de hemoglobinas a fim de identificar hemoglobinas anormais, a 

proporção de identificar doenças como talassem ias e anemias falciformes. 

 

Para tal o paciente deve ter um jejum de no mínimo 4horas para que não ocorra 

alteração no exame. 

 

Outro meio que pode auxiliar no diagnóstico é hemograma completo, pois as alterações 

estruturais na hemoglobina podem ser observadas através da microscopia de lâminas. 

 

O teste do pezinho realizado gratuitamente antes do bebê ter alta da maternidade 

também pode diagnosticar precocemente esse tipo de hemoglobinopatia. 



 

 

 

 

 Tratamento 
 

 

 
 

“Quando descoberta a doença, o bebê deve ter acompanhamento médico 

adequado baseado num programa de atenção integral. Nesse programa, os 

pacientes devem ser acompanhados por toda a vida por uma equipe com 

vários profissionais treinados no tratamento da anemia falciforme par orientar 

a família e o doente a descobrir rapidamente os sinais de gravidade da 

doença, a tratar adequadamente as crises e a praticar medidas para sua 

prevenção. A equipe é formada por médicos, enfermeiras, assistentes sociais, 

nutricionistas, psicólogos, dentistas, etc. Além disso, as crianças devem ter 

seu crescimento e desenvolvimentos acompanhados, como normalmente é 

feito com todas as outras crianças que não têm a doença. “(Minha Vida. 

Anemia Falciforme. Disponível em: 

<&lt;http://www.minhavida.com.br/saude/temas/anemia-falciforme&gt;> 

Acessado em: 24 de outubro de 2016). 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/anemia-falciforme%26gt%3B


 

 

 

 
 

3.0 Uso da hidroxiuréia em pacientes com anemia falciforme 

 

 

A hidroxiuréia é um fármaco utilizado no tratamento de alguns tipos de câncer. 

 

 

È um medicamento também muito usado no tratamento de enfermos de anemia 

falciforme, pois o mesmo é capaz de aumentar os níveis de hemoglobina fetal. 

 

A hemoglobina fetal em altos níveis de elevação provoca a diminuição da polimerização 

de hemácias defeituosas diminuindo o risco de vaso – oclusão. 

 

A hidroxiuréia está disponível na forma de cápsulas de gel contendo 500mg do  

princípio ativo. 

 

A posologia dela é dada pela mg do medicamento pelo quilograma de peso do doente. 

 

 

Para administrar tal droga para crianças recomenda-se dissolver uma cápsula de 500mg 

de HU em 10ml de água destilada, obtendo-se assim a concentração total de 50mg/ml 

facilitando assim a administração da dose correta por quilograma de peso. 

 

Posologia. 

 

 

Para cálculo da dose deve-se utilizar o peso real ou ideal do doente, utilizando no final 

aquele que for menor. 

 

Dose inicial de 15mg/kg/dia em dose única, não podendo ultrapassar a dose máxima 

tolerada de 35mg/kg/dia, pois essa dose é definida como a maior dose capaz de 

promover a melhora clinica – laboratorial da doença, sem ocorrência de toxidade 

hematológica, uma vez que é um fármaco citotóxico, podendo prejudicar outras 

estruturas do organismo. 



 

 

 

 

 

 

 Validade 

 

 

A estabilidade química e funcional dele é mantida por aproximadamente seis meses, 

considerando a conservação do mesmo em temperatura ambiente. 

 

Ação sobre ocorrência de toxidade durante o tratamento: deve-se interromper o uso da 

medicação até que a parte do organismo afetada se recupere totalmente da ação tóxica. 

 

Após essa melhora deve-se reiniciar o uso do mesmo com uma dose 5mg/kg, que é uma 

dose bem menor do que a ingerida quando se apresenta a reação de intoxicação 

medicamentosa. 

 

 Tempo de tratamento 

 

 

O tratamento deve ser mantido por pelo menos dois anos devendo ser mantido por 

tempo indeterminado de acordo com a resposta clínica e laboratorial. 

 

Cerca de 30% das pessoas que fazem uso da hidroxiuréia não respondem bem ao 

tratamento nesse tempo de dois anos, devendo assim suspender-se o tratamento. 



 

 

 

 

 

 

 Eficácia 
 

 

* “Abolição ou diminuição dos episódios de dor”. 

 

 

* “Aumento da produção de HbF.” 

 

 

* “Aumento, mesmo que discreto, da concentração total da Hb”. 

 

 

* “Diminuição dos episódios de síndrome torácica aguda”. 

 

 

* “Diminuição do número de hospitalizações”. 

 

 

* “Diminuição do número de transfusões sanguíneas”. 

 

 

* “Regressão ou estabilização de danos em órgãos ou tecidos”. 

 

 

* “Melhora do bem-estar e da qualidade de vida e maior sobre 



 

 

 

 
 

4.0 Considerações Finais 

 

 

Anemias são hemoglobionopatias de origem patológicas que acometem nosso sistema 

sanguíneo. 

 

Diariamente com a correria do dia a dia as pessoas acabam se alimentando mal, 

deixando de ingerir os componentes que o corpo precisa para manter um bom 

funcionamento. 

 

Muitas deficiências nutricionais acometem anormalidades no nosso sistema sanguíneo, 

que podem apresentar alterações na cor, forma ou estrutura das hemácias. 

 

Anemias são doenças causadas por tais alterações, como por exemplo, a anemia 

falciforme que tem uma mudança na estrutura da hemácia que ao invés de se formar 

longa e achatada o que é comum, se forma com uma ponta aguda em forma de foice, 

causando uma série de problemas ao individuo, porém com o avanço na medico - 

farmacologia descobriu-se que a hidroxiuréia teve um bom desempenho no tratamento 

dessa anomalia, para tanto são necessários alguns cuidados e observações importantes 

sobre seu uso. 

 

Conclui-se com esse trabalho o quão importante é se conhecer mais sobre a doença, 

levando em consideração todas as informações necessárias para que a pessoa com 

sintomas de anemia procure um profissional da saúde podendo assim ser diagnosticada 

precocemente, podendo assim viver ainda por um longo tempo com uma melhor 

qualidade de vida, recebendo tratamentos eficazes e modernos que ajudem numa 

melhora rápida e precisa. 
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