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RESUMO 

A “Anemia Falciforme” também conhecida como “Drepanocitose” é uma doença 
sanguínea hereditária que é caracterizada por uma anomalia no transporte de 
oxigênio da molécula de hemoglobina em células vermelhas do sangue. A 
palavra. Acredita-se que ela é uma malformação das hemácias, elas passam a 
assumir uma forma semelhante a foices que provoca uma deficiência no 
transporte de oxigênio e gás carbônico nos indivíduos, ou seja, predomina uma 
tendência de as células assumirem uma forma rígida anormal, isto em certas 
circunstâncias. A Anemia Falciforme está associada com um número de 
problemas de saúde agudos e crónicos, tais como, infeções graves, crise de 
dores (crise falciforme) e até mesmo pode levar a um acidente vascular 
cerebral aumentando assim o risco de morte do paciente.Este estudo tem por 
objetivo geral analisar as principais questões referentes a Anemia Falciforme, 
sinais e sintomas, genética, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, 
epidemiologia, entre outras questões pertinentes. 
 
Palavras-Chave:Anemia Falciforme; Patologia; Hematologia. 

ABSTRACT 

The "SCD," also known as "Sickle-cell disease" is a hereditary blood disease 
that characterized by an abnormality in the oxygen-carrying hemoglobin 
molecule in red blood cells. The word. It is believed that it is a malformation of 
red blood cells, they begin to take on a similar to sickle shape that causes a 
deficiency in the transport of oxygen and carbon dioxide in individuals, ie 
predominantly a tendency of the cells assume an abnormal rigidly, this in 
certain circumstances. Sickle cell anemia is associated with a number of acute 
and chronic health problems such as severe infections, pain crisis (sickle cell 
crisis) and may even lead to a stroke thereby increasing the risk of death of the 
patient. This study has the objective to analyze the main issues related to sickle 
cell disease, signs and symptoms, genetics, pathophysiology, diagnosis, 
treatment, epidemiology, among other relevant issues. 
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Introdução 

A “Anemia Falciforme” também conhecida como “Drepanocitose” é uma 

doença sanguínea hereditáriaque é caracterizada por uma anomalia no 

transporte de oxigênio da molécula de hemoglobina em células vermelhas do 

sangue. A palavra Anemia Falciforme advém do latim “falci-, foice e –forme”. 

Acredita-se que ela é uma malformação das hemácias, elas passam a assumir 

uma forma semelhante a foices que provoca uma deficiência no transporte de 

oxigênio e gás carbônico nos indivíduos, ou seja, predomina uma 

tendênciadascélulas assumirem uma forma rígida anormal, isto em certas 

circunstâncias. A Anemia Falciforme está associada com um número de 

problemas de saúde agudos e crónicos, tais como, infeções graves, crise de 

dores (crise falciforme) e até mesmo pode levar a um acidente vascular 

cerebral aumentando assim o risco de morte do paciente. (AZEVEDO, 2010) 

A Anemia Falciforme ocorre quando uma pessoa herda duas cópias do 

gene anormal de hemoglobina, um de cada pai. Existem vários subtipos, 

dependendo da exata mutação em cada gene da hemoglobina. Uma pessoa 

com uma única cópia anormal pode não apresentar sintomas embora possua 

um traço falciforme. Essas pessoas normalmente são referidas como sendo 

transportadores. A Anemia Falciforme advém de uma herança genética 

autossômica recessiva e se o indivíduo possuir o gene da hemoglobina S 

(HbS) em homozigose e portador do traço falcêmico o indivíduo que apresenta 

o gene da HbS em heterozigose, HbS - HbA.(GLASSBERG, 2011) 

Vale lembrar que caso o gene HbS se apresente em qualquer 

heterozigotia mista, não sendo a combinação com a hemoglobina mais 

frequente, HbA,fica caracterizado como portador normal traço falcêmico. A 

combinação do gene HbS com genes determinantes de variantes da 

hemoglobina, HbC – HbD, ou de hemoglobinas anômomalas causadoras de 

outros tipos de anemia hereditária tipo a talassemia no caso o gene HbS, 

ocorre a Doença Falciforme, SC; SD; S-talassemia, etc., que possui os 

sintomas semelhantes ou até mais grave que a da Anemia 

Falciforme.(GLASSBERG, 2011) Diante disto, este estudo tem por objetivo 

geral analisar as principais questões referentes a Anemia Falciforme, sinais e 



sintomas, genética, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, epidemiologia, entre 

outras questões pertinentes. 

História  

Araújo (2010) narra que a primeira evidenciação da doença falciforme 

ocorreu em 1846 na realização de uma autópsia de um escravo fugitivo que 

tinha sido executado. As principais conclusões era que a doença ocorreu 

devido àausência do baço no escravo. Ocorrerem também relatos da doença 

entre os escravos africanos nos Estados Unidos que apresentam resistência à 

malária, entretanto eram mais propensos a úlceras de perna. As características 

anormais das células vermelhas do sangueforam primeiramente descritas por 

Ernest Edward Irons, estagiário para cardiologista em Chicago juntamente com 

o professor de medicina James B. Herrickem 1910. Ernest E. Irons percebeu a 

presença de células alongadas em forma de foice no sangue de um homem de 

20 anos chamado Walter Clement Noel. Noel tinha sido internado no Hospital 

Presbiteriano de Chicago em dezembro 1904 devido a anemia sendo 

readmitido várias vezes ao longo dos três anos seguintes devido a um 

reumatismo muscular. O Dr. James B. Herrick narrou o caso em seus estudos. 

Pouco tempo depois do relatório do Herrick sobre o caso de Noel, um 

outro caso apareceu em um Hospital de Virginia. Um paciente que deu entrada 

no 15 de novembro de 1910 também apresentavaa presença de células 

alongadas em forma de foice no sangueem um caso de anemia grave. Verne 

Mason em 1922 nomeou a doença com o nome de “Anemia Falciforme”. Até a 

década de 30 não ocorreram relatos clínicos sobre a ocorrência da doença em 

crianças apesar de se suspeitar que a doença afetava também as crianças. 

(ARAÚJO, 2010) 

Narra Ware (2010) que omédico LemuelDiggs, um patologista que se 

especializou em Anemia Falciforme e Hematologia, fez pela primeira vez uma 

distinção entre a Anemia Falciforme e traço em 1933, embora tenha demorado 

até 1949 até que as características genéticas foram elucidadas por James V. 

Neel e EA Beet em 1949, ano em que Linus Pauling descreveu o 

comportamento químico incomum de hemoglobina S e atribuiu isso a uma 



anormalidade na própria molécula.A mudança molecular real em HbS foi 

descrito em 1950 por Vernon Ingram. Na década seguinte, década 40 e início 

da década de 50 estudos evidenciaram uma ligação entre a Malária ea doença 

falciforme. Em 1954, a introdução de electroforese de hemoglobina permitiu a 

descoberta de subtipos particulares, tais como a doença HbSC. Outros estudos 

realizados nas décadas de 70 e 80 propiciaram uma maior compreensão da 

doença principalmente em relação a profilaxia contra infecções pneumocócicas 

entre outras intervenções. Na década de 90 surgiram estudos sobre o 

desenvolvimento de hidroxicarbamida e em 2007 alguns relatos de cura da 

doença através de transplante de medula óssea. 

Epidemiologia 

Balgir (2012) explica que a maior frequência da Anemia Falciforme é 

encontrada em regiões tropicais, particularmente a África Subsaariana, regiões 

tribais da Índia e do Médio-Oriente. A migração de populações substanciais 

dessas áreas de alta prevalência para países com baixa prevalência na Europa 

aumentou drasticamente nas últimas décadas e em alguns países europeus a 

Anemia Falciforme já ultrapassou condições genéticas mais conhecidas, como 

hemofilia e fibrose cística. Em 2013 ocorreram 176 mil mortes devidas a 

Anemia Falciforme. 

A Anemia Falciforme normalmente entre as pessoas cujos ancestrais 

viviam em regiões tropicais e subtropicais. Também ocorre nas regiões 

subsaariana onde existe uma maior ocorrência da Malária. A Malária propicia 

um falciforme único alelo (traço), isto confere uma vantagem seletiva. Vale 

lembrar que os seres humanos com um dos dois alelos de Drepanocitose 

apresentam sintomas menos graves quando infectadas com a Malária. 

(BALGIR, 2012) 

Balgir (2012) afirma que três quartos dos casos falciformes ocorrem em 

África, a Organização Mundial da Saúde – OMS estima que cerca de 2% dos 

recém-nascidos na Nigéria foram afetadas pela Anemia Falciforme, ou seja, 

150 mil crianças são afetadasa cada ano na Nigéria. A frequência portadora 

varia entre 10% e 40% em toda a África equatorial, diminuindo para 1-2%, na 



costa norte africana e <1% na África do Sul. Existem estudos na África que 

mostram uma diminuição significativa na mortalidade infantil taxa, com idades 

entre 2-16 meses, por causa do traço falciforme. Isso aconteceu em áreas 

predominantes de casos de malária.  

A prevalência da doença no Estados Unidos, segundo Balgir (2012, p. 

212) é de aproximadamente 1 em 5 mil, afetando principalmente os americanos 

de ascendência africano subsaariana de acordo com oNationalInstitutesof 

Health.Estima-se que a Anemia Falciforme afeta 90 mil americanos sendo a 

grande maioria crianças. Estima-se ainda que 2,5 milhões de americanos são 

portadores heterozigotos para o traço falciforme. Na França a Anemia 

Falciforme tem se tornado um problema de saúde, pois é na atualidade a 

doença genética mais comum com uma prevalência de natalidade global de 1 a 

cada 2.415 nascimentos. No Reino Unido estima-se que entre 12 mil a 15 mil 

pessoas têm a doença e que existam 250 mil portadores. Na Arábia Saudita 

atinge cerca de 4,2% da população e 0,26% das pessoas possuem a Anemia 

Falciforme. A Anemia Falciforme é comum nos povos tribais da Índia central 

que partilham uma ligação genética com a raça africana, a prevalência varia de 

9,4% a 22,2% em áreas endêmicas. Na Jamaica 10% da população é 

portadora do gene falciforme, tornando-a doença genética mais prevalente no 

país.  

Azevedo (2010, p.55) faz menção que no Brasil estima-se que a cada 

ano 3.5 mil crianças nasçam com doença falciforme e 200 mil apresentam traço 

falciforme. Estima-se ainda que entre crianças e adultos 7.200 mil pessoas 

sejam portadoras do traçofalcêmico (HbAS) e entre 25.000 a 30.000 com 

Anemia Falciforme. Devido a este número considerado elevado o diagnóstico 

neonatal foi implantado no Brasil através da Portaria nº 822 do Ministério da 

Saúde em 06/06/2001. 

Sinais e sintomas 

Na visão de Yawnet al. (2014) a Anemia Falciforme apresenta alguns 

dos sintomas típicos da Anemia, causados pela falta e ineficiência de 

hemácias, entre eles a fadiga (cansaço), astenia (fraqueza) e palidez 



(normalmente nas conjuntivas e mucosas). Existem outros sintomas 

característicos da anemia falciforme aguda, que são causados devido ao 

aumento da viscosidade sanguínea, a aglomeração de hemácias 

comprometidas. Pode ainda ocorrer formação de trombos, coágulos, em 

diversas áreas do organismo acarretando um défice do transporte sanguíneo 

para a área. Nas regiões musculares ou conjuntivas podem ocorrer crises de 

dor intensa. Aliado a tudo isto ocorrerá um aumento do número de hemácias 

comprometidas devido a acidose e a deficiência de oxigênio que facilita a 

deformação permanente. Pode ainda ocorrer uma hemorragia, descolamento 

retiniano, priapismo, acidente vascular cerebral, enfarte, calcificações em ossos 

com dores agudas, insuficiência renal e pulmonar, dependendo da fase de 

vida. Nas mãos e nos pés, quase sempre em crianças, pode ocorrer 

tumefacção causado pela obstrução de vasos naquelas áreas e dor. Infecções 

ocorrem as vezes. 

Yawnet al. (2014, p.188) esclarecem que a Anemia Falciforme pode 

levar a várias complicações agudas e crônicas, várias das quais têm uma alta 

taxa de mortalidade. As principais complicações são: 

• Crise falciforme: o termo crise falciforme ou crise afoiçamento é usado 

para descrever várias condições agudas independentes que ocorrem em 

pacientes com Anemia Falciforme. Os SCD resultados em anemia e 

crises que possam ser de muitos tipos, incluindo a crise vaso-oclusiva, 

crise aplástica, , crise hemolítica, entre outras. A maioria dos episódios 

de crises falciformes duram entre cinco e sete dias, embora a infecção, 

desidratação e acidose possam agir como gatilhos e na maioria dos 

casos, nenhuma causa predisponente é identificada. (YAWN, 2014) 

• Crise vaso-oclusiva crise: é causada por células vermelhas do sangue 

em forma de foice que obstruem capilares e restringem o fluxo de 

sangue para um órgão resultando em isquemia, dor, necrose e muitas 

vezes danos nos órgãos. A frequência, gravidade e duração destas 

crises variam consideravelmente. Crises dolorosas são tratados com 

hidratação, analgésicos, e transfusão de sangue, manejo da dor requer 

a administração deopiáceo em intervalos regulares. Para as crises mais 



leves, um subgrupo de pacientes em administrar NSAIDs, tais como o 

Diclofenac ou Naproxeno. Para crises mais graves, a maioria dos 

pacientes necessitam de gestão hospitalar para opióides por via venosa. 

A analgesia controlada por dispositivos pelo paciente é comumente 

usada neste cenário. Crise vaso-oclusiva envolvendo órgãos como o 

pênisou os pulmões são considerados uma emergência e tratada com 

transfusões de glóbulos vermelhos do sangue. A espirometria de 

incentivo é considerada uma técnica para estimular a respiração 

profunda visando minimizar o desenvolvimento de atelectasia.(YAWN, 

2014) 

• Crises sequestro esplênico: são ampliações agudas, dolorosas do baço, 

causada pelo aprisionamento interna do baço de células vermelhas e 

resultando em uma queda abrupta dos níveis de hemoglobina com o 

potencial para choque hipovolêmico. Crises de sequestro são 

considerados uma emergência. Se não for tratada, os pacientes podem 

morrer dentro de 1 a 2 horas devido à insuficiência circulatória. A gestão 

é de suporte, às vezes com transfusão de sangue. Estas crises são 

transitórias, eles continuam por 3 a 4 horas e pode durar por um dia. 

(YAWN, 2014) 

• Síndrome torácica aguda: é definida por pelo menos dois dos seguintes 

sinais ou sintomas, dor no peito, febre, infiltração pulmonar ou 

anormalidade focal, sintomas respiratórios ou hipoxemia. É a segunda 

complicação mais comum sendo responsável por cerca de 25% das 

mortes em pacientes com Anemia Falciforme. A maioria dos casos 

apresenta crises vaso-oclusivas, em seguida, eles desenvolvem ACS. 

Cerca de 80% dos pacientes têm crises vaso-oclusivas durante 

ACS.(YAWN, 2014) 

• Crise aplástica: são agravamentos agudos de Anemias basais do 

doente, produzindo no paciente uma aparência pálida, ritmo cardíaco 

acelerado e fadiga. Esta crise é normalmente desencadeada por 

parvovírus B19, o que afeta diretamente a produção de células 

vermelhas do sangue, invadindo os precursores de células vermelhas e 

multiplicando e destruindo-as. A infecção pelo parvovírus impede quase 



completamente a produção de glóbulos vermelhos por dois a três dias. 

Em indivíduos normais a redução e de pouca importância, mas a 

redução em pacientes com glóbulos vermelhos reduzido devido a 

Anemia Falciforme resulta em uma situação de risco de morte.(YAWN, 

2014) 

• Crise hemolítica: são gotas aceleradas agudas no nível de hemoglobina. 

As células vermelhas do sangue quebram a uma taxa mais rápida, isto é 

particularmente comum em pacientes com coexistente deficiência de 

G6PD. A gestão é de suporte, às vezes com transfusões de sangue. 

(YAWN, 2014) 

Diagnóstico 

Para Hong e Chen (2011) a contagem de sangue completa revela os 

níveis de hemoglobina no intervalo de 6-8 g/dl, com uma contagem de 

reticulócitos de alta (como a medula óssea compensa a destruição de células 

falciformes, produzindo mais glóbulos vermelhos). Em outras formas de doença 

das células falciformes, níveis de hemoglobina tendem a ser mais elevado. A 

película de sangue pode mostrar características de hipoesplenismo (células-

alvo e corpos de Howell-Jolly). 

A falcização das células vermelhas do sangue, por uma película de 

sangue, pode ser induzida pela adição de metabissulfito de sódio. A presença 

de hemoglobina falciforme também pode ser demonstrada com o teste de 

solubilidade foice. Uma mistura da hemoglobina S (HbS), em uma solução de 

redução (tal como o ditionito de sódio) dá uma aparência turva, enquanto que a 

Hb normal, dá uma solução clara. (HONG & CHEN, 2011) 

Hong e Chen (2011) pontuam que formas anormais de hemoglobina 

pode ser detetada em eletroforese de hemoglobina, uma forma de eletroforese 

em gel em que os vários tipos de hemoglobina movimento a velocidades 

variáveis. Hemoglobina falciforme (HgbS) e hemoglobina C com afoiçamento 

(HgbSC), as duas formas mais comuns, podem ser identificadas a partir daí. O 

diagnóstico pode ser confirmado com cromatografia líquida de alta eficiência. 

Os testes genéticos raramente são realizados, como outras investigações são 



altamente específicos para a HbS e HbC. Uma crise falciforme aguda é 

frequentemente precipitada por infecção, portanto, um exame de urina para 

detectar uma infecção oculta do trato urinário e radiografia de tórax para 

procurar pneumonia oculta deve ser realizado rotineiramente.  

As pessoas que são portadores da Anemia Falciforme muitas vezes 

passam por aconselhamento genético antes de ter um filho. Um teste para ver 

se uma criança pode nascer com a doença é feito através de uma amostra de 

sangue do feto ou uma amostra de líquido amniótico. Uma vez tomando uma 

amostra de sangue a partir de um feto tem maiores riscos, o último teste é 

geralmente utilizado. A triagem neonatal fornece não só um método de 

detecção precoce para indivíduos com doença falciforme, mas também permite 

a identificação dos grupos de pessoas que carregam o traço falciforme.(HONG 

& CHEN, 2011) 

Tratamento 

Winklern e Josephson (2012, p. 332) relatam que até o momento a 

única cura conhecida para a Anemia Falciforme é o transplante de medula 

óssea. A taxa de sucesso é maior entre crianças, sendo necessário a 

realização de novos estudos e a determinação de características clínicas para 

indicar a realização do transplante. A gestão pode ocorrer segundo estes 

autores com uso: 

• Ácido fólico e penicilina: as crianças que nascem com doença falciforme 

precisam ser observadas de perto pelo pediatra e exigem uma gestão 

por um hematologista para garantir que elas permaneçam saudáveis. 

Estes pacientes devem tomar uma dose de 1 mg de ácido fólico por dia 

para toda a vida. Do nascimento aos cinco anos de idade, eles também 

têm que tomar penicilina diariamente devido ao sistema imunológico 

imaturo que os torna mais propensos a doenças da primeira infância. 

(WINKLERN & JOSEPHSON, 2012) 

• Quimioprofilaxia da malária: o efeito protetor do traço falciforme não se 

aplica a pessoas com doença falciforme, na verdade, eles são mais 

vulneráveis à Malária, uma vez que a causa mais comum de crises 



dolorosas em regiões de infecção por Malária. Por conseguinte, 

recomenda-se que as pessoas com Anemia Falciforme que vivem em 

regiões e incidência da Malária recebam quimioprofilaxiaanti-

malária.(WINKLERN & JOSEPHSON, 2012) 

• Crise vaso-oclusiva crise: a maioria das pessoas com Anemia Falciforme 

têm episódios intensamente dolorosos chamados de crises vaso-

oclusivas. No entanto, a frequência, gravidade e duração destas crises 

variam enormemente. Crises dolorosas são tratados sintomaticamente 

com medicamentos para a dor,o manejo da dor requer a administração 

de opiáceo em intervalos regulares até que a crise passe. Para as crises 

mais leves, um subgrupo de pacientes deve-se administrar NSAIDs, tais 

como o Diclofenac ou Naproxeno. Para crises mais graves, a maioria 

dos pacientes necessitam de gestão hospitalar e opióides por via 

venosa, bem como analgesia controlada pelo paciente através de 

equipamentos são comumente usados neste contexto. (WINKLERN & 

JOSEPHSON, 2012) 

Ware (2010, p. 87) complementa Winklern e Josephson (2012) ao 

narrar que a gestão da Anemia Falciforme ainda pode ocorrer através: 

• Crise torácica aguda: a administração é semelhante a crise vaso-

oclusiva, com a adição de antibióticos, geralmente uma quinolona ou 

macrólido, uma vez que as bactérias contribuem para a síndrome, 

suplemento de oxigênio para a hipoxia e uma observação rigorosa. Caso 

ocorra uma infiltração pulmonar ou a requisitos de aumento de oxigênio 

necessário se faz uma simples transfusão de sangue. Este último 

envolve a troca de uma porção significativa de pacientes com a massa 

de glóbulos vermelhos para glóbulos vermelhos normais, o que diminui a 

percentagem de hemoglobina S no sangue do paciente. O paciente com 

suspeita de síndrome torácica aguda deve ser admitido no hospital e sua 

piora recomenda-se a internação em UTI.(WARE, 2010) 

• Hidroxiureia: é considerada a primeira droga aprovada para o tratamento 

causal da Anemia Falciforme. O aumentodo tempo de sobrevivência do 

paciente é conseguido, em parte, através da reativação da produção da 



hemoglobina fetal em lugar da hemoglobina S que provoca anemia das 

células falciformes. A hidroxiureia foi previamente utilizada como um 

agente da quimioterapia, e existe alguma preocupação de que o uso a 

longo prazo pode ser prejudicial, mas este risco tenha sido mostrado 

para ser nula ou muito pequena, e é provável que os benefícios são 

superiores aos riscos.(WARE, 2010) 

• Terapia transfusional: as transfusões de sangue são frequentemente 

utilizadas no tratamento da doença das células falciformes, em casos 

agudos e para a prevenção de complicações, diminuindo o número de 

glóbulos vermelhos por adição de glóbulos vermelhos normais. Em 

crianças a terapia de transfusão tem sido mostrado eficaz, em certa 

medida, na redução do risco de acidente vascular cerebral.  Nos 

pacientes que sofreram um AVC reduz o risco de AVC recorrente e 

acidentes vasculares cerebrais silenciosos adicionais. (WARE, 2010) 

Conclusão 

Diante do narrado evidencia-se que um dos melhores tratamentos para 

a Anemia Falciforme e com o uso de Hidroxiuréia, um quimioterápico inibidor 

da ribonucleotidase, se mostra eficaz, consegue ele diminuir o número de 

episódios dolorosos e a síndrome torácica aguda. A Hidroxiuréia consegue 

aumentar a hemoglobina fetal, diminuindo leucócitos e reticulócitos aderentes 

ao endotélio e elevando assim os níveis de óxido nítrico. Ressalta-se que o uso 

de Hidroxiuréia deve ocorrer com moderação devido ao risco de depressão da 

função da medula óssea ou a ocorrência de infecções.Os efeitos colaterais que 

podem ocorrer são a sonolência, náuseas, vômitos, diarreia, prisão de ventre, 

anorexia, estomatite, toxicidade da medula óssea (toxicidade limitante da dose, 

pode levar 7 a 21 dias para se recuperar depois que a droga foi 

descontinuada), alopecia (perda de cabelo), alterações cutâneas, anormalidade 

das enzimas hepáticas, creatinina e ureia. Devido ao seu efeito sobre a medula 

óssea necessário se faz no tratamento da Anemia Falciforme um 

acompanhamento regular da contagem de sangue. Deve-se também verificar a 

função renal, ácido úrico e eletrólitos, bem como enzimas do 

fígado.Recomenda-se que as pacientes com Anemia Falciforme não 



engravidem durante o uso daHidroxiuréia devido ao risco de teratogenicidade 

para o feto.  
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