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ANEMIA FALCIFORME 

Mônica Gouveia Prado Medeiros 

Introdução: 

Anemia falciforme é uma hemoglobinopatia onde se encontra como característica a presença de 

uma variante da hemoglobina S (Sicke-cell ou “célula em foice”). É uma doença hereditária que 

leva a deformação das hemácias (glóbulos vermelhos) em forma de foice. Os glóbulos 

vermelhos são ricos em hemoglobina, molécula que dá cor avermelhada ao sangue e tem a 

função de transportar oxigênio dos pulmões aos tecidos. Para as hemácias passar por todos os 

vasos sanguíneos, mesmos os de menores calibres, as células são arredondadas e elásticas. 

Na doença falciforme, há uma alteração genética na hemoglobina que faz com que os glóbulos 

assumam a forma de uma meia lua ou foice, depois que o oxigênio é liberado. Essas células em 

foice tornam-se rígidas ou endurecidas e tendem formar grupos que podem fechar os pequenos 

vasos sanguíneos, dificultando a circulação do sangue. 

Em situação normal as hemácias têm vida media de 120 dias. Ora, os glóbulos vermelhos 

alterados só permanecem de 10 a 20 dias no sistema sanguíneo. O resultado é um quadro de 

anemia classificada como hemolítica (anemia causada pela destruição excessiva de eritrócitos), 

que debilita o paciente. Estes, em geral, mantém níveis de hemoglobina em torno de 7 a 9 

gramas por decilitros. 

As células alteradas são também mais aderentes aos vasos sanguíneos e por isso podem causar 

obstrução, dificultando a circulação no local causando dor de intensidade variável (são as crises 

dolorosas) e com mo tempo, causando lesões nos órgãos irrigados por estes vasos. Pode ser em 

qualquer órgão como, por exemplo: cérebro, rins, pulmões e etc. O curso da doença é variável. 

Há doentes que apresentam problemas com mais freqüência e outros têm problemas esporádicos 

de saúde. 

Geralmente é durante a segunda metade do primeiro ano de vida de uma criança que aparecem 

os primeiros sintomas da doença. Exceção é feita nos casos onde o exame se sangue – para 

detecção da doença - foi realizado já no nascimento. Até atingir a idade escolar é comum à 

doença se manifestar, é raro isso não ocorrer. 

A anemia falciforme não deve ser confundida com traço falciforme. Traço falciforme significa 

que a pessoa é tão somente portadora da doença, com vida social normal. 
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O defeito genético constitui basicamente a substituição do Ácido glutâmico pela valina na 

posição seis da cadeia beta da hemoglobina. 

O nome doença falciforme é usado genericamente para os casos de anemia falciforme, forma 

homozigótica (Hb SS, Hb SC, Hb SD, Hb SE, Hb SO e com a beta-talassemia). 

È uma doença encontrada com muita freqüência na raça negra, na África central e ocidental, 

mas tem distribuição cosmopolita. Afeta principalmente negros africanos, latinos e americanos. 

Têm caráter genético autossômico recessivo e são comuns para ambos os sexos. Mas devido à 

intensa miscigenação histórica ocorrida no País pode ser observada em pessoa de raça branca ou 

parda. 

Devemos utilizar o termo doença falciforme ou anemia falciforme? Para podermos entender 

melhor vamos descrever cada uma: A anemia falciforme ocorre quando o individuo é SS. 

Ocorre, entretanto em alguns indivíduos a união de um traço S com um traço doente (C, D, 

Talassemia), levando ao aparecimento da hemoglobinopatia SC, SD, S-Talassemia. 

Todas as hemoglobinopatias juntas incluindo a Anemia Falciforme (SS) são chamadas de 

doenças falciformes (SS, SD, SC, S-Talassemia). 

 

  

Padrão de hereditariedade 

A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil. Ela afeta 

principalmente a população negra. Aproximadamente uma criança afro-brasileira em cada 37 

400 crianças nasce com doença falciforme. Cerca de uma em cada oito afro-brasileiros tem o 

que é chamado de traço falciforme. 

A forma comum da anemia falciforme (HbSS) acontece quando uma criança herda um gene da 

hemoglobina falciforme da mãe e outro do pai.É necessário que cada um dos pais tenha pelo 

menos um gene falciforme e um gene da hemoglobina normal (hemoglobina A). 

Como o portador do traço falciforme não é considerado doente, muitas pessoas não estão 

cientes de que o possuem. Quando duas pessoas portadoras do traço falciforme resolvem ter 

filho(s), é importante que saibam que para cada gestação há possibilidade de um para quatro 

que a criança tenha doença falciforme; há possibilidades de uma em duas que a criança tenha 

traço falciforme (caso em que o portador não manifesta a doença); há possibilidades de uma em 

quatro de que tenha a hemoglobina normal (hemoglobina A). 
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 Hemoglobina 

 

A hemoglobina é uma proteína levemente esférica composta por quatro subunidades: duas alfa, 

com 141 resíduos de aminoácidos cada uma, e duas beta com 146 resíduos. A cadeia alfa é 

codificada pelo gene alfa-globina enquanto a cadeia beta é codificada pelo gene beta-globina. O 

gene que codifica a cadeia (beta-globina) está localizado na região cromossômica 11p 15.5, 

enquanto que o gene que codifica a cadeia alfa (alfa-globina) está localizado no 16p 13. 

Cada uma das cadeias da hemoglobina possui em seu interior um radical heme que contém um 

átomo de ferro. A hemoglobina nada mais é que um carregador do átomo de ferro, que por ser 

altamente reativo, deve ficar fortemente ligada à proteína quando a mesma circula pelo sangue. 

Está ligação é feita através do radical heme. É graça a alta reatividade do ferro e a grande 

afinidade pelo oxigênio que o mesmo pode ser transportado para todos os tecidos do corpo. 

Deste modo, a capacidade de circulação da hemoglobina é fundamental para que o oxigênio 

ligado ao átomo de ferro seja liberado para todas as partes do corpo, incorporando-se em várias 

reações celulares e participando da produção de energia oxidativa que ocorre na mitocôndria. 

Em ultimo cãs, a capacidade de circulação da hemoglobina depende, em grande parte, de sua 

forma. 
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 Hemoglobina com quatro cadeias peptídicas. 

 

 

O que difere a hemoglobina normal da hemoglobina S é a seqüência primaria de cada uma, que 

é determinada pela seqüência de DNA. Enquanto na hemoglobina normal há o acido glutâmico 

ocupando a sexta posição da seqüência, na hemoglobina S é a valina que ocupa está posição. 

Está troca é a conseqüência da substituição de um único nucleotídeo na seqüência de DNA. Ao 

invés do nucleotídeo adenina na posição 20 da cadeia de DNA, na seqüência anormal encontra-

se o nucleotídeo timina. Esta simples mudança afeta a seqüência de códons (GAG vira GTG), 

alterando a seqüência de aminoácidos (acido glutâmico vira valina alterando então a forma 

tridimensional da proteína). 

A região do cromossomo 11 onde o gene da beta globina está localizado contém vários outros 

genes relacionados sendo a região denominada de região custer da beta globina. Nesta região há 

vários polimorfismos, que podem envolver mais de um gene. Cada um dos padrões de 

polimorfismo é chamado de haplótipos e certos haplótipos são encontrados nos cromossomos 

que carregam a hemoglobina mutante (HbS) e parecem estar associados com a severidade 

clinica da doença.  

 

Sinais e Sintomas 

A anemia falciforme provoca os mesmos sintomas da anemia comum, porém causa problemas 

resultantes do bloqueio do fluxo de sangue pelas hemácias alteradas: fadiga e respiração curta; 

pele pálida e unhas esbranquiçadas; icterícias; crescimento lento; atraso da puberdade; 

agravamento de infecções; problemas osteoarticulares; problemas oculares; problemas 
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cardiovasculares, com insuficiência cardíaca congestiva; problemas pulmonares, como infarto 

pulmonar; problemas renais; 

Quadros de infecção ou desidratação podem favorecer o que se chama de “crise vaso-oclusiva”, 

geralmente acompanhada de muita dor. 

 

 

Diagnóstico Laboratorial das Doenças Falciformes 

 

O diagnostico de anemia falciforme deve ser considerado, principalmente em pacientes de cor 

negra que apresentem com anemia hemolítica. 

Inicialmente, pode-se lançar mão de um exame inespecífico como o hemograma, que 

normalmente revela anemia na maioria das vezes normocrômica e normocítica (podendo ser 

hipocrômica e eventualmente macrocítica), além de sinais indiretos de hemólise caracterizados 

por hiperbilirrubinemia indireta e reticulocitose. 

Leucocitose com neutrofilia moderada não necessariamente relacionada à infecção e 

trombocitose completa o quadro hematológico, notadamente durante a crise vaso-oclusivas. 

Plaquetopenia pode ocorrer em quadro de seqüestro esplênico. 

O esfregaço de sangue periférico também é bastante útil, podendo apresentar 

anisopoiquilocitose e policromasia. São observadas alterações morfológicas dos eritrócitos, com 

a presença de células afoiçadas, assim como eritroblastos em várias etapas maturativas e um 

número apreciável de eritrócitos siclêmicos irreversíveis. A presença de hemácias de tamanho 

aumentado evidencia carência de folato e/ ou reticulocitose. 

O teste de falcização de hemácias positiva (utilizando como agente redutor o metabissulfito de 

sódio) ou teste de solubilidade, indicam a presença de Hb S, mas não fazem distinção entre 

Anemia falciforme, Traço falciforme e heterezigotos compostos como a S/b Talassemia. 

É a eletroforese de hemoglobina que estabelece o diagnostico. Pacientes com anemia falciforme 

(homozigoto) apresentam cerca de 2 a 20% de Hb F e 2 a 4% de Hb A2. O restante é Hb S. A 

Hb A não é detectada a menos que o paciente tenha sido transfundido nos últimos quatro meses. 

 

Manifestações Clínicas da Doença Falciforme 
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A clínica da doença das células falciformes, notadamente da anemia falciforme, é muito 

variável, pois depende de fatores genéticos, sociais, culturais e ambientais, principalmente. 

Nos últimos anos as expectativas com relação à morbidade e à mortalidade da doença 

falciforme modificaram-se significamente, em parte devido à maior precisão e precocidade no 

diagnostico, e também pelo crescente volume de novos conhecimentos sobre a doença. A outra 

parte se deve a sensibilidade dos órgãos de saúde publica em nosso país, motivado 

principalmente por movimentos sociais relacionado à população negra e as associações de 

portadores da doença falciforme. 

Crises dolorosas – podem ocorrer isoladamente ou no curso de complicações crônicas, e, por 

vezes, devido à sua alta freqüência, são equivocadamente abordadas como dor crônica. 

Caracterizam-se pela grande variabilidade na apresentação clínica entre os pacientes e no 

mesmo indivíduo ao longo do curso da doença. Acometem principalmente a região lombar, 

ossos longos e articulações. No entanto outros locais como o tórax, face, abdome e pelve podem 

ser envolvidos. 

Síndrome Torácica Aguda - É um quadro de início súbito caracterizado por um infiltrado 

pulmonar, somado a vários graus de dor torácica, dispnéia, hipoxemia, febre e prostração. O 

termo síndrome torácica aguda (STA) é utilizado porque uma etiologia mais específica 

raramente é descoberta. A maioria das desordens pulmonares está relacionada a infecções e 

episódios vasculares oclusivos. Pesquisas recentes revelam que além destes episódios, pode 

ocorrer também embolia gordurosa. Embora a STA seja freqüentemente auto-limitada 

(particularmente quando envolve apenas uma pequena área de parênquima) ela pode ter uma 

rápida progressão, vindo a ser fatal. Pacientes que desenvolvem episódios freqüentes de STA 

têm maiores risco de mortalidade precoce.  

A STA pode ocorrer durante crises vaso-oclusivas dolorosas, ou como um evento isolado. Na 

radiografia de tórax podemos visualizar infiltrados em um ou mais lobos, embora durante os 

três primeiros dias do quadro possa não haver imagem radiológica. Pacientes podem 

ocasionalmente evoluir com derrame ou atrito pleural. A hipoxemia pode levar as alterações no 

estado de consciência, causando sonolência e confusão mental.  
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Manifestações Cardiovasculares - Na anemia falciforme, o comprometimento cardíaco e seus 

efeitos sobre a dinâmica cardiovascular decorrem não só do quadro anêmico de longa duração 

(levando a hipóxia crônica do miocárdio) como também de alterações peculiares à 

hemoglobinopatia S, causando trombose arteriolar coronariana e suas conseqüências.  

  A intensidade da anemia assim como sua longa duração é certamente responsável pelo 

aparecimento das alterações cardiovasculares mais graves.  

Os sinais e sintomas mais comuns são: dispnéia de esforço, palpitações, precórdio 

hiperdinâmico, sopro sistólico no segundo e terceiro espaços intercostais, terceira bulha bem 

audível e, ocasionalmente, quarta bulha.  

    Manifestações Neurológicas - As lesões no SNC dependem basicamente da obstrução 

vascular decorrente do fenômeno siclêmico. As anormalidades mais comumente encontradas 

são estreitamentos ou oclusão completa da artéria cerebral anterior e/ou cerebral média. Esse 

estreitamento é conseqüência da proliferação da íntima e da média causada pela lesão endotelial 

(hemácias falcêmicas). Além disso, pode ocorrer lesão endotelial resultante da isquemia dos 

vasos vasorum, afetando secundariamente a parede vascular. O endotélio danificado funciona 

então como um ninho para a adesão de plaquetas e células falcêmicas, resultando na formação 

de trombos. A hemorragia intracraniana pode ser intracerebral ou subaracnóide e resulta da 

rutura de aneurisma no Polígono de Willis. Queixas não focais como tonturas, cefaléia ou 

síncope não são por si só representativas de doença cerebro-vascular, mas devem ser 

investigadas cuidadosamente. 

Ossos e articulações - Ossos e articulações são freqüentemente lesados na anemia falciformes 

sendo os locais de maior dor durante as crises vaso oclusivas. Além disso, é comum a 

hiperplasia da medula óssea que pode causar deformidades ósseas como a torriencefalia, 

abaulamento da fronte e gnatopatia. 

Seqüestro Esplênico - Grande parte das altas taxas de mortalidade e morbidade na doença 

falciforme durante a infância está relacionada as crises agudam de seqüestro esplênico. Esses 

eventos são caracterizados por anemia severa, esplenomegalia ou aumento progressivo desta se 

já previamente existente, choque hipovolêmico, sensação de plenitude, dor abdominal intensa e 

morte súbita. Além da anemia profunda, trombocitopenia e elevada contagem de reticulócitos 
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também são encontrados. Em infartos esplênicos agudos, pode ser ouvido um "atrito esplênico" 

quando o paciente inspira.  

 Nos pacientes com doença SS, as crises podem ocorrer a partir dos dois meses de idade, sendo 

raras após os 3 anos já que o baço sofre trombose, múltiplos infartos e fibrose subsequente em 

um processo conhecido como "autoesplenectomia". Porém, indivíduos com outras formas de 

doença falciforme, que permanecem com o baço funcionante ou mesmo aumentados na vida 

adulta, podem desenvolver as crises em qualquer faixa etária.  

O tratamento é direcionado para a correção da hipovolemia com expansores, seguido por 

transfusões de concentrado de hemácias. O objetivo é restaurar o volume intravascular e manter 

o nível de hemoglobina acima de pelo menos 8 g/dl. Nos pacientes com esplenomegalia crônica 

associada a hiperesplenismo, a esplenectomia está indicada sempre que houver anemia, 

neutropenia ou trombocitopenia severa, somados a dor e desconforto abdominal.  

Priapismo - Ocorre com relativa freqüência, devido à baixa tensão de oxigênio e estase pela 

congestão venosa do pênis em ereção, o que cria condições para trombose e oclusão vascular, 

podendo deixar seqüelas orgânicas e causar impotência.  

Os mecanismos específicos que precipitam o priapismo em pacientes com doença falciforme 

ainda não são totalmente conhecidos. Alguns episódios parecem ser desencadeados ou 

agravados pela desidratação, atividade sexual ou mesmo durante o sono.  

Tratamento - Recomenda a ingestão de Ácido Fólico (necessário à produção de novas 

hemácias), a presença de uma dieta balanceada e que o indivíduo doente evite situações que 

facilitem o desencadeamento de crises. São realizadas transfusões para crises hemolíticas ou 

aplásticas agudas e soro. Durante crises, também pode ser administrado soro para diminuir a 

viscosidade sangüínea. Deve-se evitar suplementos de ferro pois esse tende a se acumular no 

organismo, e o excesso pode desencadear outros problemas.O tratamento com hidroxiuréia pode 

evitar internações e a recorrência da síndrome torácica aguda.Recentemente, o transplante de 

médula óssea tem sido utilizado em casos selecionados da doença. 

 



   Anais da Academia de Ciências e Tecnologia de São José do Rio Preto. 2007: 1(1): 9-10 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 9 

Conclusão 

 Desde a descrição da anemia falciforme até a última década, muito pouco podia se fazer para 

melhorar as condições de vida dos pacientes, estando estes destinados a sofrer diversas 

intercorrências e a apresentar uma baixa expectativa de vida.  Recentemente, vários avanços 

têm sido feitos tanto em nível de citogenética e diagnóstico como também no tratamento de 

suas complicações. Além disso, as recentes pesquisas em busca de drogas capazes de reduzir a 

falcilização das hemáceas, como a hidroxiuréia e de tratamentos curativos como o transplante 

de medula óssea demonstram que num futuro próximo será possível ao paciente com anemia 

falciforme ter uma vida normal.  
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