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RESUMO 

 

Os eritrócitos são responsáveis por transportar oxigênio para o corpo, 

sendo assim qualquer alteração na sua forma e/ou composição pode ocasionar 

danos. Uma alteração com grande importância que podemos citar ocorre devido 

a uma mutação do cromossomo onze, que resulta na substituição do ácido 

glutâmico pela valina na posição seis da cadeia beta da globina, formando a 

hemoglobina S (HbS), sendo assim a hemácia perde sua forma arredondada e 

assume o aspecto de foice surgindo a denominação de falciforme. A 

hemoglobina S é uma herança genética autossômica recessiva, onde HbAA é 

indivíduo normal, HbAS traço falciforme e HbSS anemia falciforme. Essa 

condição faz com que a hemácia defeituosa não consiga exercer sua função de 

oxigenar os tecidos, quando desoxigenada pode ocorrer manifestações clínicas 

como dores, necrose, vaso oclusão, aumenta o risco de infecção e danos 

permanentes aos órgãos e tecidos, incluindo hemólise crônica. O Objetivo desse 

trabalho é relacionar por meio  de revisão bibliográfica os principais achados 

envolvendo o Hemograma e exames laboratoriais e correlacionar com imagens 

encontrados em esfregaços sanguíneos que  foram obtidas da rotina de um 

laboratório em São Paulo, visando esboçar com  imagens os achados mais 

comuns em uma lâmina de doença falciforme,  sendo assim essas informações 

irão auxiliar o profissional da saúde a diagnosticar a doença falciforme de forma 

mais clara, em busca de  um melhor diagnóstico e qualidade de vida do paciente.  

 

PALAVRAS CHAVES: Doença falciforme. Hemoglobina S, achados 

hematológicos, esfregaço sanguíneo.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

  Erythrocytes are responsible for transporting oxygen to the body, so any 

change in their shape and / or composition can cause damage. A very important 

change that we can mention, occurs due to a mutation of chromosome eleven, 

which results in the substitution of glutamic acid for valine in position six of the 

beta chain of globin, forming hemoglobin S (HbS), so the red blood cell loses its 

rounded shape and takes on the sickle aspect, giving rise to the name of sickle 

cell. Hemoglobin S is an autosomal recessive genetic inheritance, where HbAA 

is a normal individual, HbAS sickle cell trait and HbSS sickle cell anemia. This 

condition makes the defective red blood cell unable to perform its function of 

oxygenating the tissues, when deoxygenated clinical manifestations such as 

pain, necrosis, vessel occlusion may occur, increasing the risk of infection and 

permanent damage to organs and tissues, including chronic hemolysis. The 

objective of this work is to relate through bibliographic review the main findings 

involving the blood count and laboratory tests and correlate with images found in 

blood smears that were taken from the routine of a laboratory in São Paulo aiming 

to sketch through images the most common findings in a disease slide sickle cell, 

so this information will help the health professional to diagnose sickle cell disease 

more clearly, aiming at a better diagnosis and quality of life of the patient. 

 

KEY WORDS: Sickle cell disease. Hemoglobin S, hematological findings, 

blood smear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

A Doença Falciforme é considera a hemoglobinopatias hereditárias mais 

comuns no mundo. A mutação teve origem no continente africano e pode ser 

encontrada em populações de diversas partes do planeta, com grande incidência 

na África, Arábia Saudita, Índia e no Brasil devido à grande prevalência de 

afrodescendentes e miscigenação. (Brasil,2012) 

De acordo com Zago e Ferraz a anemia falciforme é caracterizada pela 

substituição de uma única base no gene da globina beta, uma adenina (A) é 

substituída por uma timina (T) (GAG-GTC). Esta mutação resulta na substituição 

do ácido glutâmico por valina e tem como consequência final a polimerização 

das moléculas dessa hemoglobina anormal HbS quando desoxigenadas.  

A Doença Falciforme  apresenta alguns genótipos, sendo que os mais 

conhecidos são: a homozigose da Hemoglobina S HbSS que caracteriza a 

anemia falciforme  o traço falcêmico, representado por HbAS, onde os pacientes 

são portadores, mas não manifestam a doença as heterozigoses da 

Hemoglobina S, a HbS-beta-talassemia, associação da hemoglobina falciforme 

com a hemoglobina que possui o gene que expressa a beta talassemia e a dupla 

heterozigose HbSC, associação entre a Hemoglobina S e a hemoglobina C, e 

HbSD, associação entre a Hemoglobina S e a Hemoglobina D.(Arai M et.al,2011) 

A condição apresentada faz com que a hemácia defeituosa não consiga 

exercer sua função de oxigenar os tecidos, quando desoxigenada pode ocorrer 

manifestações clínicas como dores, necrose, vaso oclusão, aumenta o risco de 

infecção e danos permanentes aos órgãos e tecidos, incluindo hemólise crônica. 

(Bain,2016; Brasil, 2015; Hoffbrand, A.V, 2018) 

O diagnóstico laboratorial da doença falciforme, baseia-se nos achados 

do hemograma, que mostra a presença de anemia de tipo hemolítica, na prova 

de falcização, teste de solubilidade e na eletroforese de hemoglobina, que revela 

a variante HbS (Souza,2014) 

Segundo estimativas do Ministério da Saúde, entre 25 mil a 50 mil 

brasileiros vivem hoje com doença falciforme, o que a faz ser um dos distúrbios 

genéticos e hereditários mais comuns no país, por essa razão é uma doença que 



deve ser bem conhecida pelos profissionais de saúde principalmente por aqueles 

que ajudam a diagnosticar a doença.  

O objetivo desse trabalho é fazer um levantamento bibliográfico focando 

nos principais achados hematológicos identificados em lâminas de esfregaços 

sanguíneos e correlacionar com imagens obtidas da rotina de um laboratório em 

São Paulo, os exames de triagem fornecem informações valiosas  para 

direcionar  os profissionais , porém são os exames de eletroforese de 

hemoglobina  que  confirmam o  diagnóstico , sendo assim essas informações 

irão auxiliar o profissional da saúde a diagnosticar a doença falciforme de forma 

mais clara, visando um melhor diagnóstico e qualidade de vida do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Este artigo consiste em uma análise revisão de literatura, visando a 

obtenção de dados relacionados ao diagnóstico da doença falciforme, 

abordando aspectos gerais da doença, diagnóstico correlacionando com 

achados hematológicos identificados em lâminas de esfregaço sanguíneos 

obtidas da rotina de um laboratório em São Paulo. Para isto foram utilizados 

artigos extraídos de sites como SCIELO, PUBMED e livros relacionados a 

hematologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSSÃO  

 

Na Doença Falciforme as alterações laboratoriais são frequentemente 

variáveis devido a cada padrão de herança. (Naoum, 2017) 

O diagnóstico laboratorial dessa hemoglobinopatia deve ser divido em 

testes de triagem, hemograma, teste de falcização, dosagens de hemoglobina S 

e triagem em neonatal. O diagnóstico confirmatório é realizado por meio da 

detecção de HbS e outras frações em associação, através da técnica de 

eletroforese de hemoglobina. (Rosa, 2018) 

Segundo Naoum o hemograma é importante nas doenças falciformes por 

dois aspectos, para monitoramento hematológico do paciente e no auxílio do 

diagnóstico diferencial entre a anemia falciforme e a interação Hb S/talassemia.  

No hemograma são avaliados os índices hematimétricos, contagem de 

eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, leucócitos, plaquetas e a morfologia das 

hemácias destacando os drepanócitos. Os drepanócitos aparecem nas doenças 

falciformes (SS, SC, S beta-talassemia e outras combinações de hemoglobinas 

anormais com a hemoglobina S). A desoxihemoglobina S tende a formar 

polímeros, que tracionam a membrana do eritrócito adquirindo a forma de foice. 

(Naoum,2010) 

 Podemos encontrar aumento de leucócitos e de plaquetas, dependendo 

da presença de infecção e do quadro clinico do paciente. Há alterações 

qualitativas e quantitativas dos eritrócitos, como policromasia, poiquilocitose, 

anisocitose, pontilhados basófilicos, corpúsculos de Howell-Jolly, eritroblastos 

circulantes, hemácias em forma de foice e hemácias em alvo, conforme figuras 

abaixo, a reticulocitose é comum. (Lorenzi, 2006; Dupski,2017; Zago, M. A,2013; 

Bain,2016) 

 



 

Figura 1: Esfregaço de sangue periférico. Anisocitose; Poiquilocitose; eritrócitos em foice 

(drepanócitos, seta preta); hemácias em alvo (seta vermelha); policromasia (seta azul) em 

paciente com doença falciforme. 

 

 

Figura 2: A) Hemácia em foice na forma irreversível, B) Hemácia em foice na forma reversível 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3: Esfregaço de sangue periférico. Eritrócitos em foice e em alvo, corpúsculos de            

Howell-Jolly, Policromasia. 

 

Figura 4: Esfregaço de sangue periférico, Acentuada Policromasia ou policromatofilia é o termo 

utilizado para descrever a coloração róseo-azulada dos eritrócitos imaturos, particularmente os 

reticulócitos jovens. Presença de hemácias falcizadas e em alvo.  

 



 

Figura 5:Esfregaço de sangue periférico. Presença de hemácias em alvo e drepanócitos em 

paciente com hemoglobinopatia SC.  

 

 

Figura 6: A) Esfregaço de sangue periférico, presença de hemácias falcizadas e corpúsculos 

de Howell-Jolly, B) em destaque corpúsculos de Howell-Jolly. 

 



 

Figura 7: Esfregaço de sangue periférico, presença poiquilocitose; hemácias falcizadas; 
hemácias em alvo; eritroblasto (seta preta), policromasia.   

 
 

A hemoglobina varia entre 7 -8 g/dL, mas com limites de 4 e 11 g/dL ou 

até mais amplo (Bain,2016). Os indivíduos apresentam um Volume Corpuscular 

Médio (VCM) podendo variar entre 75 a 120 micras e Hemoglobina Corpuscular 

Média (HCM) podendo variar entre 23 a 35 pg, RDW normalmente maior que 

16%; (NOGUEIRA et al., 2013). Em casos mais graves ocorre o aumento do 

RDW mesmo apresentando um CHCM normal. (Arai, 2011) 

O eritrograma da anemia falciforme (hb SS) os exames laboratoriais 

indicam anemia grave hemolítica, com hemoglobina variável entre 5 e 9 g/dl, 

geralmente aparece anemia normocítica e normocromica de moderada a 

acentuada, conforme o número de reticulócitos e policromasia na amostra, pode 

haver macrocitose relativa. 

Na associação de doença falciforme com alfa ou beta talassemia os 

índices VCM e HCM estão diminuídos ocorrendo microcitoce e hipocromia, na 

associação com talassemia podemos encontrar em lâmina esquizócitos, 

hemácia em alvo, equinócitos, acantócitos, conforme figura 8. (Nauom,2017) 

 
 
 
 



 

Figura 8: Esfregaço de sangue periférico, presença de poiquilocitose; policromasia (seta verde); 
macrocitose, hemácias falcizadas (seta preta), hemácias em alvo (seta vermelha), esquizófitos 
(seta rosa), eritroblasto (seta azul), corpúsculos de Howell-Jolly (seta amarela) em paciente com 
doença falciforme associado com talassemia.  
 
 

 

O traço falciforme (Hb AS) é assintomático e não tem alterações no 

hemograma. Apesar de não apresentarem a doença, as hemácias dos 

portadores de traço não são completamente normais e sob circunstâncias 

desfavoráveis (como hipoxia), elas podem sofrer modificação para hemácias 

falcêmicas. (Bain,2016) 

Segundo Bain e Zago a distensão sanguínea costuma ser normal, mas 

pode mostrar microcitose ou hemácias em alvo, embora não seja observado 

drepanócitos clássicos, pode haver um pequeno número de hemácias com as 

duas extremidades pontiagudas, eritrócitos falciformes legítimos são vistos 

raramente.  

 

 

 

 



Ocorre Anemia hemolítica, com hematócrito de 15 a 30% e reticulocitose 

significativa indicando atividade proliferativa compensatória da Medula Óssea, 

devido ao processo hemolítico conforme figura 9 (ARAI ET AL., 2011). Observa-

se em lâmina policromasia e eritroblastos figura 10. 

 

Figura 9: Reticulócitos, em coloração de azul cresil brilhante.   

 

Figura 10: Esfregaço de sangue periférico. Presença de poiquilocitose; eritrócitos em foice; 
em alvo e esquizócitos; policromasia; corpúsculos de Howell-Jolly e eritroblasto circulante em 
paciente com doença falciforme. 

 



A eletroforese de hemoglobina aliada a alterações hematimétricas e 

citológicas são eficazes para diagnosticar os casos suspeitos de doença 

falciforme. Nas imagens abaixo exemplo de resultados de paciente Hb A normal; 

com a Hb S e Hs S e associações. 

 

Figura 11: Eletroforese de paciente normal  

 

 

Figura 12: Eletroforese de paciente com anemia falciforme 

 

 

Figura 13: Eletroforese de paciente com doença falciforme 

 
 
 

Figura 14: Eletroforese de paciente com doença falciforme 



 
 
 

 
Figura 15: Eletroforese de paciente com associação de Hb S e Hb C 
 

 
 
 
 

A qualidade de vida das pessoas com a doença depende do diagnóstico 

feito pelo teste do pezinho, logo ao nascimento, do início da atenção integral e 

do envolvimento da família com o conhecimento sobre. Para os que não fizeram 

o teste do pezinho, existem o teste falcização figura 13, como exames de triagem 

e a eletroforese de hemoglobina como exame confirmatório. (Brasil, 2007; 

Dupski,2017) 

 

Figura 13: Teste falcização positivo 

 



CONCLUSÃO 

 

A doença falciforme é uma das patologias com maior prevalência no 

mundo, por essa razão é uma doença que deve ser bem conhecida pelos 

profissionais de saúde principalmente por aqueles que ajudam a diagnosticar a 

doença. 

O hemograma completo fornece informações importantes para 

investigação da doença falciforme, a partir da visualização no microscópio 

podemos observar a presença de   drepanócitos, que é característica da doença. 

Tendo como base a revisão bibliográfica correlacionando os achados em 

lâminas, podemos citar que os principais achados são: drepanócitos, hemácias 

em alvo, policromasia, eritroblastos, corpúsculos de Howell-Jolly, reticulicitose e 

podendo encontrar esquizócitos, saber identificar os principais achados 

hematológicos relacionados a doença falciforme facilita o direcionamento para 

exames mais específicos.   

 O teste do pezinho é feito após o nascimento da criança, logo nos 

primeiros dias de vida, sendo a melhor estratégia quando se pretende aprimorar 

o tempo e a qualidade de vida dos portadores da doença falciforme. 

A eletroforese de hemoglobina é o método laboratorial mais útil para 

separação e medição de hemoglobinas normais e anormais. 

Os exames de triagem fornecem o direcionamento para os profissionais 

da saúde, porém são nos exames de eletroforese que ocorre a confirmação. 

Portanto o exame considerado padrão ouro para o diagnóstico a doença 

falciforme é a eletroforese de hemoglobina. 
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