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RESUMO 

 A anemia falciforme é uma doença hemolítica hereditária dos eritrócitos, devido 

a uma mutação do gene que codifica o aminoácido valina, que descreve uma 

hemoglobina alterada. Estima-se que no Brasil nascem 3500 crianças por ano com a 

doença falciforme e 200.000 com traço falciforme. O objetivo desse estudo foi realizar 

uma revisão da literatura voltado ao diagnostico e tratamento dessa patologia. A revisão 

foi realizada através de material escrito e publicados em forma de livros e artigos 

científicos na seguintes bases de dados SCIELO, MEDLINE, LILACS com publicações 

em português no período de 2013 a 2017. O trabalho mostrou que exames de triagem 

fornecem informações importantes para o pensamento clínico, porém são nos exames de 

eletroforese de hemoglobina que ocorre a confirmação diagnóstica. O diagnóstico 

precoce e adoção de medidas preventivas tem diminuído os índices de mortalidade por 

anemia falciforme ao longo das ultimas décadas. 

Descritores: anemia falciforme, epidemiologia, hidroxiureia, diagnóstico. 

ABSTRACT 

 Sickle cell anemia is a hereditary hemolytic disease of erythrocytes, due to a 

mutation of the gene that encodes the amino acid valine, which describes and altered 

hemoglobin. It is estimated that in Brazil are born 3,500 children a year with sickle cell 

disease and 200,000 with a sickle cell trait. The objective of this study was to review the 

literature on the diagnosis and treatment of this pathology. The review was done 

through written material and published in the form of books, scientific articles in the 

following database SCIELO, MEDLINE, LILACS with publications in Portuguese from 

2013 to 2017. The work showed that screening exams provide important information for 

the clinical thinking, but hemoglobin electrophoresis tests confirm the diagnosis. Early 
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diagnosis and adoption of preventive measures have reduced sickle cell death rates over 

the last decades. 

Descriptors: Sickle cell anemia, epidemiology, hydroxyurea, diagnosis. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Anemia Falciforme (AF) é uma doença hemolítica de caráter autossômico 

recessivo, presente em indivíduos homozigóticos para Hemoglobina S (HbS). É 

originada por uma mutação na posição 6 da extremidade N - terminal do cromossomo 

11, onde ocorre a substituição de um ácido glutâmico pela valina
1
. A  HbS em situação 

de hipóxia, os componentes da valina mutante são expostos e interagem com 

aminoácidos de outras globinas beta, dando início ao fenômeno da polimerização, que 

altera a morfologia do eritrócito, tornando-o alongado e, por vez curvo, com forma de 

foice ( silckle em inglês, de cura primeira letra foi extraído o termo Hb “S”). 

Consequentemente, essas células falciformes têm menor sobrevida, de 16 a 20 dias, 

quando comparadas aos 120 dias do eritrócito normal
2-3

. Entretanto há pacientes que 

manifestam a heterozigose (HbAS), sendo esse considerados portadores de traço 

falciforme ou traço falcêmico, nesse caso é comum encontrar–se um membro da família 

com HbS, conforme observa-se na Figura 1. Esses pacientes não apresentam alterações 

hematológicas, sendo inexistentes os processos vasos oclusivos em condições 

fisiológicas normais
4
. 

Figura 1 - Caracterização da prevalência de anemia falciforme em indivíduos com 

1ºgrau em parentesco 

 

Fonte: Saúde em Foco, Edição nº: 07/Ano: 2015. 

Os pacientes afetados pela AF costumam apresentar anemia já na infância 

(níveis de hemoglobina de 6 a 10 g/dL), atraso de crescimento, esplenomegalia e 

infecções repetidas. As crises também ocorrem em pacientes maiores, e decorrem da 



obstrução vascular e de infartos dolorosos em vários tecidos, incluindo ossos, músculos, 

baço e pulmões
5
. 

Segundo o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), do Ministério da 

Saúde, nascem no Brasil 3.500 crianças por ano com DF e 200.000 com traço 

falciforme, e estima-se que 7.200.000 pessoas sejam portadoras do traço falcêmico 

(HbAS) e entre 25.000 a 30.000 com DF.  O diagnóstico neonatal da DF foi implantado 

no Brasil através da Portaria nº 822, do Ministério da Saúde, de 06/06/2001, 

Diagnóstico (Nupad) já realizava exames para detecção de hemoglobinopatias desde 

23/02/98.
6
 

O diagnóstico dessa hemoglobinopatia é dividido em testes de triagem, que são 

utilizados para fazer um pré diagnóstico desta patologia, Hemograma, Teste de 

falcização, Teste de Solubilidade, Dosagem de Hemoglobina Fetal e Hemoglobina A2, 

Focalização Isoelétrica, Imunoensaio e Triagem em Neonatal
7
. 

Entre as opções terapêuticas disponíveis, se encontra o Transplante de Células 

Tronco Hematopoiéticas (TCTH), onde há dificuldade para obtenção de 

compatibilidade, além de riscos graves, transfusão eritrocitária crônica, uma terapia 

paliativa que leva a uma melhora clinica momentânea, entretanto envolve riscos de 

contaminação, e destaca-se o uso farmacêutico da hidroxiureia (HU)
8
. 

O objetivo do presente estudo foi demonstrar o diagnóstico e os principais 

tratamentos da anemia falciforme.   

 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, retrospectiva, realizada por meio de uma 

revisão bibliográfica de literatura, através do exame de todo material escrito e publicado 

em formas de livros, revistas, publicações avulsas e impressa escrita, para levantamento 

e análise do que se produziu sobre o assunto caracterizado como tema dessa pesquisa, 

retendo apenas aquelas que interessam especialmente ao assunto epigrafe. 

O período delimitado para a pesquisa será entre os anos de 2013 a 2017. Os critérios de 

inclusão serão trabalhos publicados em português, em formato de artigos, com 

publicações indexadas disponíveis nas seguintes bases de dados: Scientifc Electronic 

Library Online (SCIELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 



(LILACS), livros. Os descritores em ciências da saúde (DeCS) utilizados para a 

pesquisa foram: anemia falciforme, epidemiologia, hidroxiureia, diagnóstico. 

3 DESENVOLVIMENTO 

A principal função da hemoglobina é promover absorção, transporte e liberação 

de oxigênio aos tecidos. Formada por parte heme e parte globina, a porção heme é 

produzida no ciclo de Krebs especificamente e inicialmente na mitocôndria, e a porção 

globina é sintetizada nos ribossomos, sendo uma proteína conjugada a união de cadeias 

polipeptídicas. A porcentagem de hemoglobinas normais em um adulto hígido são: 

hemoglobina A (HbA - 2α2β): 96%-98%, hemoglobina A2 (HbA2 - 2α2δ): 2,5%-3,5% 

e hemoglobina fetal (HbF - 2α2γ): 0%- 1%
8
. 

A anemia falciforme é uma doença hemolítica de caráter autossômico recessivo, 

presente em indivíduos homozigoticos para HbS ( hemoglobina S). É originada por uma 

mutação na posição 6 da extremidade N – terminal do cromossomo 11, onde ocorre a 

substituição de um ácido glutâmico pela valina
4
. Essa mutação altera a estrutura 

molecular da membrana celular da hemácia (que é bicôncava) em baixas concentrações 

de oxigênio circulante no sangue, conferindo-lhe a forma de foice. Por esta razão, a 

hemoglobina modificada recebe o nome de hemoglobina S (S deriva da palavra inglesa 

sickle, que significa foice em português)
1
.  

Esse fenômeno não é instantâneo, ocorre após um retardo, se a hemoglobina 

voltar a se oxigenar, a falcização não ocorre, pois com a oxigenação a célula volta a sua 

conformidade original. Para que ocorra a falcização é necessário que as hemácias 

sofram um retardo na circulação
9
. As células falciformes têm sobrevida muito curta, de 

16 a 20 dias, quando comparadas aos 120 dias do eritrócito normal
6
. 

O traço falcêmico é caracterizado pelo aparecimento de Hemoglibina S em 

Heterozigose. Os portadores heterozigotos são clinicamente e hematologicamente 

normais, ou seja, não apresentam nenhuma anomalia física e a expectativa de vida 

desses indivíduos é idêntica a de indivíduos normais
10

. 

Por se tratar de uma doença genética não ligada ao sexo, existem poucas 

publicações abordando gênero na doença falciforme. Com relação à etnia é evidenciado 

amplo predomínio de negros, seguidos por pardos, e apenas 4,3% se identificando como 

brancos
6
. 

É importante que as pessoas estejam informadas sobre a existência da doença 

falciforme e consigam identifica lá. Além da crescente difusão do aconselhamento 



genético, o governo federal empenhou-se também em políticas nacionais educativas e, 

nos anos 90, na formação de um grupo de trabalho para a elaboração do Programa 

Anemia Falciforme
1
. 

Segundo a Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária- RDC 153/04, desde junho de 2004 passou ser exigido à triagem de 

hemoglobinopatias em doadores de sangue, a fim de aumentar a eficácia terapêutica das 

transfusões sanguíneas. Para o traço se faz uma rotina de aconselhamento no próprio 

centro de doação, assim são esclarecidas sobre as limitações do uso hemoterápeutico do 

sangue com traço falcêmico e desestimulado futuras doações, outro objetivo e fornecer 

orientações sabre os cuidados ao reproduzir, enfatizando o risco de nascimento de 

crianças com anemia falciforme
10

. 

O paciente falcêmico pode apresentar diversas manifestações clínicas como a 

anemia, úlceras de perna, infecções, inflamações, crises vaso oclusivas, febre, crises 

dolorosas, síndrome torácica aguda, sequestro esplênico, acidente vascular cerebral, 

crise aplástica, alterações hepáticas secundárias ao processo de Falcilização, 

complicações pulmonares, hipertensão pulmonar, complicações cardíacas e priapismo
9
. 

Existem diversos métodos utilizados para a pesquisa diagnóstica de alguma 

hemoglobinopatia. Dentre os métodos utilizados para triagem de hemoglobinas 

anormais, destacam-se: hemograma, teste de falcização, teste de solubilidade, dosagem 

de hemoglobina fetal e hemoglobina A2, focalização isoelétrica, imunoensaio e triagem 

em neonatal, pesquisa de Corpos de Heinz e Agregados de Hemoglobina H. Entretanto 

a confirmação da anemia falciforme ocorre pela detecção da HbS. Dessa forma a técnica 

mais eficaz é a eletroforese de hemoglobina em acetato de celulose ou em agarose, com 

pH variando de 8 a 9
4,11

. 

A eletroforese qualitativa e quantitativa de Hb é o principal método de triagem 

para detecção das hemoglobinopatias, sendo um teste simples, rápido e com baixo 

custo, e já englobado no teste do pezinho em recém nascidos, a eletroforese qualitativa 

em pH alcalino (pH 8,6), realizada em acetato de celulose, separa as hemoglobinas 

normais Hb A, Hb F e Hb A2 das variantes mais comuns, como Hb S e Hb C, sabe-se 

que a hemoglobina variante S é padrão de traço falciforme (AS) ou anemia falciforme 

integra (SS) então é o método mais utilizado para o devido diagnóstico, como também 

avalia cadeia A2 também se classifica como método de triagem para as talassemias
12

. 

Existe uma técnica mais precisa que é utilizada para o diagnostico da doença, a 

cromatografia líquida de alta performance (HPLC) que é uma técnica da Biologia 



Molecular que permite a exclusão de anomalias da Hemoglobina de forma rápida, sendo 

um método adequado para separação de espécies iônicas e macromoléculas. A HPLC 

tem a quantificação de Hb A2, Hb F, Hb A, Hb S, Hb C e triagem para variantes 

(FERREIRA et al., 2015) A técnica de HPLC ultiliza colunas e bombas para atuar na 

alta pressão. A análise de hemoglobina pela HPLC tem a vantagem de conseguir 

analisar hemoglobinas variantes, sendo um teste de excelente qualidade para a análise 

das hemoglobinopatias e as talassemias
13

. 

Sabe-se que a precocidade do diagnóstico favorece a tomada de medidas 

preventivas que podem interferir de forma positiva no tratamento e evolução da doença. 

Segundo a literatura, não existe medicação com comprovado efeito antifalcêmico
6
. 

A terapia transfusional é muito utilizada em pacientes portadores de AF, com o 

objetivo de melhorar a capacidade de transporte de oxigênio e o fluxo de sangue na 

microcirculação, diminuindo a porcentagem de HbS e aumentando o nível de 

hematócrito, de modo a contribuir para a prevenção de eventos vaso‑oclusivos 

clinicamente importantes
14

. 

Contudo, a sobrecarga de ferro em decorrência de múltiplas transfusões é uma 

grave iatrogenia, que vem requerendo medidas alternativas. A hidroxiureia (Hydrea) 

surgiu mais recentemente como outra opção terapêutica utilizada no tratamento da DF, 

por aumentar os níveis de hemoglobina fetal e reduzir complicações clínicas, o que 

poderia refletir no aumento da expectativa de vida, apesar do seu potencial efeito 

teratogênico e possível carcinogênese
6
. 

 Resultados como a redução da hemólise em razão da diminuição da aderência 

dos eritrócitos, leucócitos e plaquetas ao endotélio vascular, e supressão da eritropoese 

endógena, são possíveis devido a hidroxiureia ser capaz de levar a redução da 

fosfatidilserina, principal determinante da adesão eritrocitária alterada na AF sobre a 

membrana dos eritrócitos e plaquetas, melhorando assim a circulação sanguínea com 

diminuição da viscosidade e vasodilatação, contribuindo para a diminuição dos 

fenômenos inflamatórios e vaso-oclusivos
8
. 

Com a finalidade de se evitar complicações decorrentes da anemia falciforme é 

importante: a realização do diagnóstico neonatal faz uso de medicamentos, vacinação 

contra possíveis agentes que possam agravar o caso, identificação precoce dos primeiros 

sintomas de alterações fisiológicas e esforços educativos para a instrução da população 

a respeito da doença. Essas são práticas importantes para a redução da mortalidade 

infantil
4
. 



4 CONCLUSÃO 

Entre linhas gerais, podemos observar que a anemia falciforme é uma doença 

grave que precisa de um diagnóstico precoce, vimos também que existem várias 

técnicas baratas e simples que podem auxiliar nesse processo. A inclusão do teste de 

hemoglobinopatias no programa Nacional de Triagem Neonatal foi implantado para que 

possamos ter um diagnóstico precoce e um aconselhamento genético aos pais. Com tudo 

esses pacientes podem ter uma boa condição de vida, com acompanhamento médico e 

uso de fármacos como vimo o uso da hidroxiureia, para diminuição do quadro clinico 

mais comum, além dos cuidados que os pacientes devem ter consigo mesmos como uma 

boa alimentação, hidratação suprindo assim a necessidade individual de cada paciente. 
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