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ANEMIA FALCIFORME 

 

Paula Stipp Pereira 

 

Introdução 

 

A causa da anemia falciforme é uma mutação de ponto do gene da globina β na 

hemoglobina (Hb) que é caracterizado pela troca do aminoácido ácido glutâmico com a 

valina, sendo ao erro do DNA onde a timina é trocada por adenina. 

A maioria dos indivíduos herda de seus pais Hb normal chamada HbA 

Indivíduos portadores de anemia falciforme recebem de seus pais HbS 

(hemoglobina mutante), esta, fica instável, não suporta modificações físicas, e forma 

cristais. A solubilidade diminui na forma desoxi da Hb, que resulta na formação de uma 

rede gelatinosa de polímeros (tactoides) que enrijece e distorce as hemácias. Elas se 

dobram e se modelam em drepanoma (foice). 

Quando na realização de uma análise hematológica encontra-se alterações 

morfológicas e hematrimétricas que sugestiona ao diagnóstico de doença falciforme é 

necessário realizar em estudo eletroforético de Hb do individuo e também de seus pais. 

A eletroforese em meio alcalino, com a comprovação de eletroforese em gel de 

agarose ácida da HbS e sua associações (SS, SD, SF, etc). 
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Histórico 

As primeiras pesquisas realizadas sobre o mapeamento genético das células 

falciformes foram nos E.U.A. no ano de 1970, o objetivo era combater a anemia falciforme 

que era caracterizada como uma doença de negros. É uma doença hereditária que atinge as 

hemoglobinas e está presente principalmente em negros. 

A doença chegou as Américas pela imigração dos escravos da áfrica, onde teve 

origem. No Brasil se distribuiu heterogeneamente tendo mais freqüência no nordeste. O 

índice de traço falciforme no Brasil é de 2% e essa porcentagem varia conforme as 

características étnicas de cada população.  

Embora a doença seja incurável, o tratamento preventivo melhora 

consideravelmente a qualidade de vida do portador que pode sofrer lesões e dores 

articulares se o tratamento for negligenciado. 

 

Fisiopatologia da doença 

É caracterizada por anemia hemolítica e fenômenos vasoclusivos que levam a crises 

dolorosas agudas, e à lesão tecidual orgânica crônica e progressiva.  

Ocorre uma alteração molecular primária na anemia falciforme a qual é  

representada pela substituição de uma única base no códon 6 do gene da globina β. Uma 

adenina (A) é substituída por uma timina (T) (GAG –GTC ). Esta mutação do resíduo 

glutamil na posição β6 por um resíduo volil (β 6 GLU – val),  tem como conseqüência 

final à polimerização das moléculas dessa hemoglobina anormal (HbS) quando 

desoxigenadas. 

A substituição do acido glutâmico por valina na posição β6 ocorre na superfície da 

molécula sem provocar alterações significativa no seu contorno global. 

A falcização dos eritrócitos ocorre pela polimerização reversível da HbS dentro da 

célula sob condições de desoxigenação. 

Completa desoxigenação = célula em forma de foice. 

Desoxigenação parcial = pequena quantidade de polímeros sem anormalidades 

morfológicas visíveis. 

A quantidade de polímeros sobe progressivamente com a desoxigenação, até que os 

glóbulos vermelhos assumem a forma de foice (fenômeno reversível com a oxigenação, 

desde que a membrana da célula não esteja definitivamente alterada). 
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Vários fatores influenciam o grau de polimerização da desoxi HbS nos glóbulos 

vermelhos: divisão da HbS intracelular, grau de desidratação celular, concentração de Hb 

corpuscular media (CHCM), o tempo de transito dos glóbulos vermelhos na 

microcirculação, a composição da hemoglobina dentro da célula, o pH, entre outros. 

A acidose diminui a afinidade da Hb pelo oxigênio aumentando a polimerização, 

através do aumento da quantidade de desoxi HbS dentro da célula. 

A redução dos valores da Hb e do hematócrito, associada ao aumento do número de 

reticulócitos e a diminuição da media dos eritrócitos, são alterações presentes nas anemias 

hemolíticas e também estão presentes nas doenças falciformes, assim como: aumento da 

bilirrubina indireta, aumento da desidrogenase lática e diminuição da haptoglobina. 

 

Síndrome e doença falciforme 

A síndrome falciforme demonstra as condições em que o eritrócito sofre falcização 

após diminuição na tensão de oxigênio, enquanto que a designação doença falciforme é 

utilizada em situações que a falcização das hemácias leva a manifestações clinicas 

evidentes. Desta forma as doenças falciformes incluem a anemia falciforme, que representa 

o estado homozigoto para a HbS (SS), e as interações S  beta talassemia (S∕β tal), 

hemoglobinopatias SC, hemoglobinopatias SD e HbS persistência hereditária de Hb  fetal 

(S∕ PHHF). É importante observar que nessa definição o estado heterozigoto para Hb S 

(traço falciforme) é classificado como síndrome falciforme, mas não como doença 

falciforme.  

 

Síntese da hemoglobina 

O sangue do adulto normal contém três tipos de Hb. O principal componente é a 

HbA com estrutura molecular α2 β2. As hemoglobinas menores contem cadeias γ (HbF) ou 

(HbA2) em vez de β. No embrião e no feto, a HbF Gower 1, a Porthand e a Gower 2, 

dominam em diferentes estágios.  

 

 

Síndromes falcêmicas 

Traço drepanocítico (ou falciforme): os heterozigotos com HbA e S embora tenham 

testes de afoiçamento positivo, são sadios. Possuem menos de 50% de HbS nos eritrócitos 

o que não é suficiente para desencadear afoiçamento nos eritrócitos. Raras exceções nos 
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casos de grave hipoxemia (grandes altitudes, falta de oxigênio durante anestesia, 

sobrevivência a afogamento) ou hiperosmolaridade na circulação renal (glomerulite focal e 

hematúria). 

 

Diagnóstico clínico 

O diagnóstico clínico nas doenças falciformes é extremamente variável, mas 

caracteriza-se primeiramente por oclusão vascular, e em menor grau, por anemia. Além 

disso, os doentes apresentam episódios repetidos de oclusão vascular por massas de 

hemácias falcizadas, crises recorrentes de dor, febre, e dano cumulativo a órgãos como 

rim, fígado e coração. As infecções são freqüentes, uma alta incidência de infecção 

pneumocócica pode refletir sensibilidade peculiar no organismo destes indivíduos, que tem 

ausência de função esplênica. Além disso, páreas de necrose isquêmica dos ossos podem 

servir de ninhos de osteomielite devido à salmonela ou outros bacilos gram-negativos. 

Pacientes podem morrer repentinamente com evidência post-mortem de falcização 

generalizada em pequenos vasos, ou de embolia gordurosa nos pulmões, glomérulos renais 

e cérebro. 

Alguns portadores são altos e magros com membros e dígitos longos e delgados. 

Freqüentemente se detecta icterícia na esclera e o exame de fundo de olho pode revelar 

vasos retiniosos espiralados. O coração é aumentado com um icto impulsivo e sopros, que 

geralmente são sistólicos, mas raramente podem ser também diastólicos. O fígado esta 

freqüentemente aumentado e às vezes muito intensamente. Por causa da atrofia secundaria 

há repetido infarto, o baço não e palpável a não ser na infância. Úlceras ou cicatrizes de 

úlceras passadas podem ser notadas nos tornozelos. 

Desidratação e hemoconcentração precipitam crises vasoclusivas. Por outro lado, 

indivíduos com doença falciforme são particularmente susceptíveis a desidratação devido à 

incapacidade de concentração da urina com conseqüente perda excessiva de água. A 

manutenção de boa hidratação é importante principalmente durante episódios febris, calor 

excessivo, ou situações que cursem com diminuição do apetite. 

Os recém nascidos portadores de doença falciforme possuem níveis elevados de 

HbF e, por essa razão não apresentam manifestações clinicas significativas. De fato, 

apenas quanto os níveis de HbF declinam significativamente aparecem os primeiros sinais 

e sintomas da doença, em geral após os seis meses de idade.  

Indivíduos com doença falciforme estão sujeitos a superposição de anemia 

megaloblástica, principalmente quando a dieta é pobre em fosfato, durante a gestação ou 
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em períodos de crescimento rápido. Alem disso a carência de fosfato pode estar 

relacionada a um aumento do risco de trombose e má formação de tubo neural no primeiro 

bimestre de gestação. 

 

Crises 

● Vasoclusiva dolorosa: são mais freqüentes e precipitadas por fatores como 

infecção e acidose, desidratação e desoxigenação. Podem ocorrer infartos em vários 

órgãos, incluindo osso, pulmão e baço. A crise vasoclusiva mais grave é no cérebro e na 

medula espinhal. A síndrome pe mão (dactilite dolorosa causadas por infartos de pequenos 

ossos) quase sempre é a primeira manifestação da doença e pode resultar em encurtamento 

de dedos. 

 

● Crise de seqüestro viceral: são causadas por falcização em órgãos nos quais há 

lentidão da  circulação sanguínea, (quase sempre com exacerbação grave da anemia). 

 

● Crise aplástica: podem ocorrer como resultado de infecção por parpovirus ou 

por deficiência de folato, sendo caracterizadas por queda súbita da hemoglobina, exigindo 

usualmente transfusão. Além da queda de hemoglobina, há também queda de reticulócitos. 

 

● Crise hemolítica:  Caracterizada por aumento do ritmo de hemólise com queda 

de Hb e aumento de reticulócitos, acompanhados geralmente de crises dolorosas. 

 

Diagnóstico Laboratorial 

O diagnóstico das síndromes falciformes depende fundamentalmente da 

comprovação da existência da HbS pela eletroforese de hemoglobina, utilizando conjuntos 

complementares de suporte e tampões, que permitam a distinção das diferentes 

hemoglobinas anormais. É importante ressaltar que é quase sempre indispensável para o 

diagnóstico correto das síndromes falciformes, o estudo de todos os familiares, se possível. 

Para o diagnóstico neonatal utiliza-se geralmente o sangue de cordão predomínio 

umbilical, que possui de cadeias α e γ. No nascimento até o sexto mês  encontra-se as 

seguintes hemoglobinas em uma criança  normal, Hb fetal (α 2 γ 2) 90% a 100%, HbA (α2 

β2) 0 a 10% e HbA2 (α2  σ2) 0 a 1%. Após o sexto mês  de vida, ocorre uma  inversão na 
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produção das cadeias γ e β, obtendo  valores definitivos no indivíduo adulto HbA (α 2 β 2) 

96% a 98%, HbA2  (α 2  σ2) 2,5 a 3,4 %, HbF (α2 γ2) 0 a 2%. 

É importante lembrar que os neonatos diagnosticados como possíveis portadores de 

doença falciforme deverão ser reavaliados laboratorialmente após o sexto mês de vida. 

 Metodologia: Eletroforese ácida em Agar ou agarose, teste de solubilidade, 

dosagem de Hb fetal, hemograma completo. 

Geralmente se encontra uma anemia severa, com um nível de Hb no intervalo de 6 

a 9 g ∕dlL. A maioria dos pacientes apresenta um VCM na faixa de 90 fl, mas um pequeno 

subgrupo de pacientes com talassemia α-2 concomitante, apresenta um VCM reduzido, na 

faixa de 70fl. 

Encontra-se às vezes uma leucocitose no intervalo de 12000µ ∕L a 15000µ ∕L, 

provavelmente refletindo o efeito da atrofia esplênica. 

As plaquetas estão geralmente aumentadas. A velocidade de sedimentação 

geralmente é baixa. 

Células falciformes são encontradas em esfregaços sanguíneos de rotina, podendo 

estar presente em grande número, representando células falcizadas irreversíveis que se 

relaciona com a formação de HbS, alterando a membrana da hemácia sem conseguir 

retornar a sua forma normal, depois de ser exposta ao oxigênio do ar ambiente. Nota-se 

hemácias contendo pequenos crestos nucleares (corpúsculo de Howell-Jolly) e siderócitos, 

o que reflete a incapacidade do baço atrófico de remover corpúsculos de inclusão das 

hemácias circulantes.  

Os níveis de bilirrubina podem ser normais ou elevados (a elevação mais comum é 

da fração direta) como uma conseqüência da carga elevada para excreção que resulta da 

hemólise. A análise da doença falciforme em eletroforese, apresenta a HbS presente em 

homozigose (HbSS), em heterozigose (HbAS), em associações com outras Hbs variantes, 

com talassemia α e β e com HbF (aumentada na persistência hereditária de Hb fetal-

PHHF). 

A eletroforese mais sensível é em soluções tampões com pH alcalino (8,0 – 9,0), 

sobre suportes de acetato de celulose, agarose e gel amido. A confirmação de HbS, deve 

ser comprovada por métodos específicos que caracterizam a HbS, pois na mesma posição, 

migram varias outras: HbD, HbLepore, HbKorle-Bu. Sendo assim, o melhor método de 

comprovação o teste de falcização, ou teste de solubilidade, ou a eletroforese em Agar pH 

ácido (6,0 -6,2). 
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Na realidade, a eletroforese de Agar – citrato ou Agar – fosfato, de pH ácido, 

permite diferenciar com nitidez a HBAS da HbAD. As HbS e HbD se movem na mesma 

posição em eletroforeses alcalinas, porém no pH ácido a HbS é mais lenta que a HbD e 

esta se posiciona na mesma região da HbA. A eletroforese em Agar pH ácido acusa semi 

quantitativamente a presença da HbF. 

Na homozigose de HbS e nas associações de HbS com talassemias, observa-se a 

fração de HbF que pode estar discretamente aumentada na HbSS ou muito aumentada nas 

associações de HbS com talassemais, e menos na PHHF. 

Nestes casos, faz-se a determinação quantitativa do traçado eletroforético das Hbs 

visualizadas e inclusive a Hb fetal ou a dosagem bioquímica destas Hbs pelo teste de 

resistência alcalina, pelas técnicas de Singer ou de Betke. 

A associação entre HbS e PHHF, deve ser submetida à análise laboratoriais que 

incluem eletroforeses e dosagem de Hbfetal. 

Nessa forma de heterozigose entre HbS e PHHF, a HbF constitui cerca de 15 a 30% 

do conteúdo total, e a HbS é sempre o maior componente. Estas associações causam 

dificuldade em distingui-la da anemia falciforme (HbSS) e das interações HbS; 

talassemias. Estando concentrada em clones celulares eritrocitarios específicos, enquanto 

na HbS∕ PHHF a HbF está distribuída em todos os eritrócitos. Podendo diferenciar esses 

genótipos além dos métodos específicos da HbS e da dosagem da HbF  pela coloração 

intra-eritrocitaria de HbF por diluição ácida (técnica de Kleihauser). 

 

 

Tratamento 

Não existe tratamento especifico das doenças falciformes, no entanto medidas 

simples podem reduzir o número de crises como, manter os braços e pernas aquecidas 

durante a noite, beber grandes quantidades de líquidos para evitar desidratação que se 

desenvolve rapidamente por causa de um defeito de concentração renal que é secundário a 

falcização nos capilares da medula renal. 

O paciente se adapta a anemia crônica, e apesar do nível da Hb poder ser apenas 6 

ou 7 g∕dL, queixam-se apenas de fatigabilidade fácil. Prescreve-se freqüentemente acido 

fólico por causa da necessidade aumentada nos estados hemolíticos crônicos. 

Crises vaso-oclusivo: as crises agudas são de difícil tratamento e a conduta 

adequada depende da gravidade da dor e a presença ou não de outras complicações 

concomitantes. O tratamento é direcionado para o fator desencadeante. 
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Hidroxiuréia nas doenças falciformes: são indicados para tratamento, adultos, 

adolescentes e crianças com SS, S∕β° tal, S∕β°  tal que apresentam episódios dolorosos 

freqüentes, historia de síndrome torácica aguda, anemia grave ou outras complicações 

vaso-oclusivo grave. 

O uso de hemoglobinopatia SC é discutível tendo o tratamento como objetivo a 

diminuição de crises de dor, aumento da HbF para 15– 20%, incremento na Hb se a anemia 

for grave, melhora do bem estar, mielotoxicidade aceitável. 

Pacientes com anemia falciforme toleram bem a anemia crônica e necessitam de 

transfusões somente em circunstância especiais, como por exemplo, crise de seqüestro, 

AVC, crises aplásticas, preparação para cirurgia, gravidez, hipóxia com síndrome torácica 

aguda e priapismo. 

 

Condutas na gestante com doença falciforme 

No pré-natal o acompanhamento cuidadoso deve ser realizado principalmente após 

a 26° semana de gestação. São essenciais os controles dos níveis de Hb, ganho de peso 

corporal, detecção de proteinuria e observação dos níveis de pressão arterial. 

Todos os heterozigotos em idade reprodutiva devem ser encaminhados para centros 

especializados onde possa ter acesso ao aconselhamento genético. 

 

Terapêutica experimental 

Transplante de medula óssea, terapia genética, descoberta de novas drogas que 

sozinhas ou em conjunto com a hidroxiuréia aumentam a produção de  HbF,   representam 

alternativas possíveis que no futuro poderão conduzir a cura dessas alterações. 

 

Aconselhamento genético 

As pessoas que podem ou apresentam risco de gerar filhos com síndrome 

falciforme tem o direito de serem informadas, através do aconselhamento genético, a 

respeito da doença, aspectos hereditários e demais conotações clinicas. 

Não sendo apenas um procedimento opcional ou de responsabilidade apenas do 

geneticista, mas um ponto importante de conduta medica, sendo sua omissão considerada 

uma falha grave.  
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No caso das doenças falciformes é preciso estabelecer primeiramente se o paciente 

é homozigoto SS, ou um heterozigoto SC ou Sβ-talassêmico. O exame laboratorial de 

ambos genitores é conveniente antes de tudo nos casos de Sβ°- talassemia. A HbS deve ser 

confirmada e diferenciada de outras hemoglobinas anômalas mais raras. Os pacientes SS 

que recebem transfusão sanguínea recente não devem ser confundidos com portadores de 

traços falciformes. 

 

Conclusão 

Apesar do diagnostico laboratorial poder ser feito em neonatos, é importante 

reavaliar laboratorialmente após o sexto mês de vida. Para este diagnostico, é de extrema 

importância à eletroforese ácida em Agar ou agorose, por determinar quantitativamente a 

homozigose de Hbs e as associações com talassemias. Com isso, visa medidas para uma 

melhor qualidade de vida do paciente, já que não existe tratamento específico. 
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