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RESUMO 

 

A anemia falciforme teve origem no continente africano e apresenta alta incidência 
no mundo, constituindo - se um grave problema de saúde pública. É mais prevalente 
na população afro descendente, porém pode se apresentar em todas as raças cores 
e etnias. É uma doença crônica hereditária, hemolítica grave resultante da 
destruição prematura dos eritrócitos devido a uma mutação do cromossomo 11. 
Trata -se de uma patologia que apresenta uma série de complicações se não tratada 
corretamente. No Brasil o diagnóstico precoce é realizado através do teste do 
pezinho no momento da triagem neonatal, sendo o diagnostico laboratorial feito a 
partir da detecção da Hbs em homozigose ou da sua associação com outras 
variantes, sendo a técnica mais eficaz a eletroforese de hemoglobina e a 
cromatografia liquida de alta performance. No entanto para um diagnostico 
laboratorial completo é importante a realização do hemograma e do estudo familiar. 
A anemia Falciforme não tem cura e sim tratamentos que auxiliam a diminuir a 
severidade das manifestações clinicas a fim de proporcionar uma vida melhor para 
os portadores, sendo utilizados para o tratamento várias medicações bem como 
procedimentos terapêuticos a fim de reduzir os sintomas da doença. sendo assim 
este trabalho teve por objetivos compilar informações sobre a Anemia Falciforme, 
fisiopatologia, diagnóstico, tratamento bem como demonstrar a importância da 
atuação do farmacêutico frente à essa patologia. Estudo do tipo revisão de literatura, 
de caráter qualitativo descritivo. sendo que a busca dos dados ocorreu de 2001 a 
2019, nas seguintes plataformas de dados: Google Acadêmico, Scielo, livros e sites 
relacionados à saúde. além do alcance dos objetivos elencados evidenciou-se a 
importância do farmacêutico no diagnóstico e tratamento dos pacientes, uma vez 
que este desenvolve uma atividade multiprofissional   e lida diretamente na 
assistência desses pacientes, tendo um papel importante para a promoção de saúde 
no âmbito individual e da coletividade. 

Palavras-chave: Anemia falciforme;  Doença Falciforme; Farmacêutico; 

 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Sickle cell anemia originated in the African continent and has a high incidence 
worldwide, constituting a serious public health problem. It is more prevalent in the 
Afro-descendent population, but can be present in all colors and ethnicities. It is a 
chronic hereditary, severe hemolytic disease resulting from premature erythrocyte 
destruction due to a chromosome 11 mutation. It is a condition that has a number of 
complications if not treated correctly. In Brazil, early diagnosis is made through the 
foot test at the time of neonatal screening, and laboratory diagnosis is made from the 
detection of homozygous Hbs or its association with other variants. The most 
effective technique is hemoglobin electrophoresis and high performance liquid 
chromatography. However for a complete laboratory diagnosis it is important to 
perform the blood count and family study. Sickle cell anemia has no cure but 
treatments that help to reduce the severity of clinical manifestations in order to 
provide a better life for patients, being used for treatment various medications as well 
as therapeutic procedures to reduce the symptoms of the disease. Thus, this study 
aimed to compile information on sickle cell anemia, pathophysiology, diagnosis, 
treatment as well as demonstrate the importance of the pharmacist's action in 
relation to this pathology. This is a descriptive qualitative literature review study. The 
data were searched from 2001 to 2019, in the following data platforms: Google 
Scholar, Scielo, books and websites related to health. In addition to the achievement 
of the listed objectives, the importance of the pharmacist in the diagnosis and 
treatment of the patients was evident, since the patient develops a multiprofessional 
activity and deals directly with the care of these patients. collectivity. 

Key-words: Sickle cell anemia; Sickle cell disease; Pharmaceutical; 
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1 INTRODUÇÃO 

A Anemia Falciforme teve origem no continente africano e apresenta alta 

incidência no mundo e, apesar de ser mais prevalente na população 

afrodescendente, essa patologia pode se apresentar em todas as raças, cores e 

etnias. É uma doença hereditária, crônica, resultante da mutação em um único gene 

HbS (hemoglobina S), que causa malformação das hemácias e provoca 

complicações em praticamente todos os órgãos do corpo. Caracteriza-se pela 

alteração dos glóbulos vermelhos, que adquirem formato semelhante ao de uma 

foice. 

Devido às altas taxas de prevalência e letalidade, que têm atingido 80% de 

crianças com menos de cinco anos (que não recebem os cuidados de saúde 

necessários), o diagnóstico dessa patologia passou a ser obrigatório em todos os 

estados do Brasil. O diagnóstico precoce (sobretudo ao nascimento) e o tratamento 

adequado melhoram a taxa de sobrevivência e a qualidade de vida dos doentes 

portadores. Assim, se faz necessário aperfeiçoar a atenção a esses doentes 

Aliado ao acompanhamento médico, há que se situar a importância do 

farmacêutico que ocupa um lugar estratégico na detecção, prevenção e tratamento 

de doenças. Nesse sentido, faz-se necessário que esse profissional esteja sempre 

informado e atualizado sobre as técnicas, procedimentos e tratamentos para o 

exercício de suas atividades. 

Nessa perspectiva, acredita-se que desenvolvimento do presente trabalho 

tem importância relevante, pois busca esclarecimentos sobre a Anemia Falciforme e 

o papel do farmacêutico frente à essa patologia, posto que trata-se de uma doença 

que até pouco tempo atrás tem sido negligenciada, dificultando uma atenção 

qualitativa à saúde de seus portadores. 

A proposta dessa pesquisa pode ser traduzida pelo seguinte questionamento: 

o estudo sobre Anemia Falciforme por um farmacêutico, pode ser considerada 

importante para o acompanhamento de pacientes portadores dessa patologia? Na 

busca de respostas foi perseguido o seguinte objetivo geral: compilar informações 

sobre a Anemia Falciforme, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento bem como 
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demonstrar a importância da atuação do farmacêutico frente à essa patologia. Tal 

objetivo geral, foi desmembrado nos seguintes objetivos específicos: 1) relatar a 

caracterização e descrever a fisiopatologia da Anemia Falciforme; 2) identificar 

diagnóstico e tratamento dessa patologia e 3) verificar a importância e o papel do 

farmacêutico para o diagnóstico e alcance de resultados terapêuticos satisfatórios da 

patologia falciforme. 

A metodologia escolhida foi a revisão de literatura, de caráter qualitativo e 

descritivo. Os levantamentos de dados foram realizados, principalmente, nas 

seguintes plataformas de dados: Google Acadêmico, Scielo, livros e sites 

relacionados à saúde em publicações entre 2001 e 2019 (devido à implantação do 

Programa de Nacional de Triagem Neonatal – PNTN ter sido em 2001). Como 

descritores foram utilizadas as seguintes palavras chaves: Hemoglobina; Anemia 

Falciforme; atuação do Farmacêutico. Dentre os textos selecionados cita-se 

documentos como: Revistas; Manuais de Diagnóstico e Tratamento de Doenças 

Falciformes e autores como: Braunstein; Cançado; Hoffbrand, Pettit e Moss; Oliveira 

e Poli Neto, Zago entre outros. Os critérios de inclusão foram: possuir a temática da 

presente pesquisa e textos disponíveis escritos em língua portuguesa. Foram 

excluídos textos publicados em outros idiomas, que não estavam disponíveis para 

acesso na íntegra. 
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2 ANEMIA FALCIFORME: CARACTERIZAÇÃO E FISIOPATOLOGIA 

Antes de situar o assunto fisiopatologia da Anemia Falciforme, julgou-se 

necessário traçar algumas considerações sobre anemia de um modo geral. 

2.1 ANEMIA: NOÇÕES GERAIS 

Primeiramente, há que se lembrar que o sangue é um tecido vivo, líquido, 

renovável, cuja principal função é transportar nutrientes/oxigênio para todos os 

tecidos e órgãos do corpo. O sangue é constituído por uma parte líquida chamada 

plasma e por uma parte celular constituída por: glóbulos brancos (responsáveis 

pelas defesas do organismo), plaquetas (que evitam o sangramento) e glóbulos 

vermelhos, chamados de eritrócitos ou hemácias (que são responsáveis pela 

oxigenação das células). No interior dos 5 milhões de glóbulos vermelhos que 

circulam pelo nosso organismo existe uma proteína chamada hemoglobina (HB), 

que tem como principal função o transporte de oxigênio (CANÇADO, 2018).  

Portanto, a hemoglobina desempenha importante papel no organismo, posto 

que atua no transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos e, no transporte do 

gás carbônico até os pulmões (ZAGO, 2001).  

A hemoglobina (HB) é uma proteína com peso molecular de 64.500 dáltons 

presente em grandes quantidades no interior dos eritrócitos. É solúvel na água e é 

formada pela união de uma proteína incolor, a globina, que por sua vez é composta 

de 2 pares de cadeias de aminoácidos (α e β), como também de um composto 

corado que possui quatro grupos os quais contém ferro, chamados de grupo heme 

(GARNIER et al., 2002).  

A hemoglobina é um componente presente nos eritrócitos de todos os 

mamíferos, sendo que cada molécula de hemoglobina carreia quatro moléculas de 

oxigênio, estando estas uma ligada a um grupo heme, quanto está se encontra 

totalmente saturada sua estrutura é unida a um núcleo prostético de ferro, a 

ferroprotoporfirina IX (heme), que impossibilita a propriedade de receber, ligar e/ou 

liberar o O2 nos tecidos” (CORDERO, 2009, p. 18). 

Para que haja o transporte de oxigênio a forma tetramérica da hemoglobina é 

essencial, tendo a molécula dois estados o oxigenado e desoxigenado, quando 

ocorre a oxigenação as duas cadeias beta se movem juntas, com uma maior avidez 

pelo oxigênio. Sendo que alterações estruturais na na cadeia globínica, interfere no 



11 
 

movimento molecular normal, alterando a liberação de oxigênio pelas hemoglobinas 

(GALLO DA ROCHA, 2004, apud GALON; SANTOS; CANATO, 2012). 

A estrutura quaternária da hemoglobina contem quatro cadeias polipeptídicas 

sendo duas cadeias alfa e duas cadeias beta, cada uma delas contendo um grupo 

prostético heme que se liga ao O2, formando o tetrâmero da Hb. (Figura 1) 

 

Figura 1: Molécula da hemoglobina Fonte: Cordero, 2009. 
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Segundo Soto-Blanco (2012), uma redução da concentração de hemoglobina 

no sangue, acarretando uma deficiência no transporte de O2 para os tecidos 

caracteriza-se como anemia. Em outras palavras, a anemia é um quadro clínico no 

qual a contagem de glóbulos vermelhos ou a quantidade de hemoglobina (a proteína 

que transporta oxigênio nos glóbulos vermelhos) estão baixas.  

A anemia tem se destacado mundialmente como uma das carências 

nutricionais mais prevalentes, constituindo assim um grave problema de saúde 

pública. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que mais de 1,62 

bilhão de pessoas sofrem de algum tipo de anemia. Uma vez que atinge um terço da 

população mundial, a anemia é, pois, considerada um dos distúrbios fisiológicos de 

maior incidência.  

Os valores utilizados para diagnosticar a anemia, normalmente variam de 

acordo com a padronização do laboratório onde é realizado o hemograma (exame 

que é o principal instrumento para detectar a patologia).  

De acordo com Zago, Falcão e Pasquini, (2013, p. 59), considera-se portador 

de anemia o indivíduo cuja concentração de hemoglobina é inferior a:  

[...]  13 g/dL no homem adulto; 12 g/dL na mulher adulta; 11 g/dL na 

mulher grávida; 11 g/dL em crianças entre seis meses e seis anos de 

idade; 12 g/dL em crianças entre seis e 14 anos de idade. Esses valores 
aplicam-se para o nível do mar, alterando-se significativamente em grandes 
altitudes, mas não sofrem variações com a raça, a região geográfica ou a 
idade avançada. [...] 

A etiologia das anemias é bastante diversificada. Ela pode ser causada por 

carências nutricionais de elementos como ferro, vitamina B12, vitamina A e folatos, 

assim como pode ser desencadeada por outras doenças, como neoplasias, 

hemorragias crônicas ou agudas, defeitos genéticos hereditários etc. (FAILACE, 

2009). 

De acordo com Braunstein (2017), as causas da anemia são numerosas, mas 

a maioria pode ser agrupada de acordo com três mecanismos principais que 

produzem anemia: perda de sangue (hemorragia excessiva); produção inadequada 

de glóbulos vermelhos e destruição excessiva de glóbulos vermelhos. 

Para esclarecer o termo anemia como um sinal e não propriamente como 

uma doença é necessário conhecer a anemia tanto sob o ponto de vista laboratorial 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-do-sangue/anemia/anemia-devido-a-hemorragia-excessiva
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e fisiopatológico (OLIVEIRA; POLI NETO, 2004).  

Explicam os referidos autores que: 

[...] um indivíduo pode desenvolver anemia apenas por falta de produção de 
hemoglobina ou de glóbulos vermelhos, por excesso de destruição de 
eritrócitos ou perda de sangue. As anemias por diminuição de produção são 
consequências de algum problema no órgão formador de sangue, a medula 
óssea, ou, quando a medula é sadia e não disponibiliza elementos e 
nutrientes para uma eritropoiese ótima, que é processo na qual são 
originados os glóbulos vermelhos, ou de defeitos genéticos ou adquiridos 
que impedem a formação do heme ou da falta eritropoietina, hormônio 
estimulador da formação de eritrócitos. As doenças medulares que 
ocasionam anemias ocorrem ou por ausência de células precursoras 
(anemia aplástica), ou por invasão da medula por células leucêmicas 

metastáticas ou fibrose (OLIVEIRA; POLINETO, 2004).. 

 

Em todo mundo muita pessoas sofrem com transtornos das hemoglobinas, 

sendo que tanto problemas com a talassemias ou doenças falciformes quando não 

diagnosticadas precocemente, podem levar à morte ainda nos primeiros anos de 

vida (LOUREIRO; ROZENFELD, 2005). 

2.2 CARACTERIZAÇÃO E FISIOPATOLOGIA 

Apesar de historicamente, a Anemia Falciforme ser do conhecimento da 

humanidade desde os tempos imemoriais e constatadas como secular na África 

(pelo hábito existente em diversas tribos do continente de tatuar os portadores e os 

pacientes para identificar a doença), o primeiro relato científico sobre esse tipo de 

anemia foi descrita pela primeira vez pelo médico norte-americano James Herrick, 

em 1910, a partir de amostras de sangue em um estudante da Universidade das 

Índias Ocidentais, proveniente de Granada (no Caribe), no qual se observou, à 

microscopia, o aspecto anômalo e alongado das hemácias (RUIZ, 2007). 

A introdução da Anemia Falciforme no Brasil: 

[...] deu-se através do tráfico de escravos de inúmeras tribos africanas, 
tráfico este iniciado em 1550 e suspenso oficialmente em 1850, para 
trabalho escravo na indústria da cana-de-açúcar do Nordeste e, 
posteriormente, para a lavra do ouro e extração de metais preciosos em 
Minas Gerais. A partir da abolição da escravatura, o fluxo migratório se 
expandiu para várias regiões do país e iniciou-se a panmixia racial, que hoje 
é uma característica do nosso país (RUIZ, 2007, p. 203). 

Assim, de acordo com relatos históricos, a Anemia Falciforme se originou na 

África, se espalhou pelas Américas por ocasião do tráfico de escravos e, a partir daí 

se difundiu para o mundo todo. Portanto, é uma doença que acomete principalmente 

indivíduos de ascendência negra ou afrodescendentes. “De acordo com dados do 
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Ministério da Saúde (MS), atualmente, mais da metade da população brasileira é 

afrodescendente, o que torna a doença falciforme a condição hereditária mais 

comum no nosso país” (SANT'ANNA, 2018, p. 1). 

Desde que foi descoberta até os dias atuais ocorreu um importante avanço 
em seu diagnóstico e tratamento porém, os motivos que levaram a mutação 
do gene de Hb normal (HbA) para o gene de hemoglobina S, ainda são 
desconhecidos, bem como, ainda não foi encontrada uma cura para estemal 
que afeta milhões de pessoas em todo o mundo (GALIZA NETO; 
PITOMBEIRA, 2003). 

Devido às altas taxas de prevalência dessa patologia, o diagnóstico passou a 

ser obrigatório em todos os estados do Brasil e, a partir de, 2001, foi criado o 

Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) junto com a triagem do 

hipotireoidismo congênito, da fenilcetonúria e da fibrose cística. Portanto, observa-se 

a importância do diagnóstico precoce e da relevância para a saúde pública 

(FERRAZ; MIRÃO, 2007).  

A Anemia Falciforme também pode ser denominada siclemia ou 

drepanocitose e caracteriza-se por apresentar glóbulos vermelhos com forma 

alterada, parecidos com uma foice - daí o nome (MANFREDINI, et al., A 2007). 

2.2.1 Traço Falciforme - Hb AS 

Conforme já relatado, a hemoglobina é muito importante para o organismo e, 

quando não apresenta anormalidade é chamada Hb A. Quando um indivíduo recebe 

a hemoglobina A tanto do pai como da mãe é considerado AA (normal). No entanto, 

se um indivíduo recebe Hb A de um dos pais e Hb S do outro ele é designado como 

portador de traço falciforme, denominado indivíduo Hb AS (ZAGO, 2001; CANÇADO, 

2018). 

Os portadores do traço falciforme não apresentam nenhuma anormalidade 

física e sua expectativa de vida é semelhante ao da população geral. Seus achados 

hematológicos são normais, sem anemia (BRASIL/MS, 2001). 

Geralmente, detecta-se o portador de Hb AS em estudos populacionais, ou 

análise devido à presença do gene da hemoglobina S em algum membro da família. 

Geneticamente a condição heterozigota se deve à herança do gene da globina βS 

por parte de um dos pais, juntamente com o gene da globina βA proveniente do 

outro. Nessa condição, a concentração de HbA é sempre mais elevada que HbS 

(MANFREDINI, et al., A 2007). 

Portanto, se uma pessoa receber de um dos pais o gene para hemoglobina S 
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e do outro o gene para hemoglobina A ela não terá doença e sim o Traço Falciforme 

(AS), que não precisa de tratamento especializado, no entanto, é importante 

ressaltar que se tiver filhos/filhas com outra pessoa que também herdou o traço, 

poderá ter uma criança com Anemia Falciforme. 

2.2.2 Anemia Falciforme - Hb SS 

Um indivíduo com anemia falciforme tem a presença duplicada da 

hemoglobina S, ou seja, um indivíduo com anemia falciforme tem a herança genética 

SS (forma homozigotica), a junção de um S do pai e outro da mãe (CANÇADO; 

JESUS, 2007). 

Segundo Hoffbrand, Pettit e Moss (2008), a substituição do ácido glutâmico 

pela valina na posição 6 da extremidade Nterminal da cadeia β da globina, origina a 

hemoglobina S, causando uma mutação no gene da globina que deforma o 

eritrócito, fazendo com que a célula perca seu formato discóide, tornando-se 

alongada com filamentos na sua extremidade.  

A deformação dos eritrócitos discóides em falcizadas altera a funcionalidade 
da bomba de sódio e potássio, com consequência a perda de potássio e 
água, tornando os eritrócitos mais densos e favorecendo o acúmulo de HbS, 
provocando a elevação da concentração intracelular de cálcio, pela perda 
da bomba de cálcio/ATPase, dos íons monovalentes, e aumenta a 
concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM), diminuindo a 
permeabilidade celular (HOFFBRAND; PETTIT; MOSS, 2008, p.83).  

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Tratamento de Doença 

Falciformes, a Anemia Falciforme é causada: 

 

[...] pela substituição de adenina por timina (GAG->GTG), codificando valina 
ao invés de ácido glutâmico, na posição 6 da cadeia da β-globina, com 
produção de hemoglobina S (HbS). Esta pequena modificação estrutural é 
responsável por profundas alterações nas propriedades físico-químicas da 
molécula da hemoglobina no estado desoxigenado. Estas alterações 
culminam com um evento conhecido como falcização, que é a mudança da 
forma normal da hemácia para a forma de foice, resultando em alterações 
da reologia dos glóbulos vermelhos e da membrana eritrocitária 
(BRASIL/MS, 2001, p. 16). 

 

Explicam Galiza Neto e Pitombeira (2003) que o mecanismo de 

transformação da clássica forma do eritrócito em uma nova estrutura celular, que de 

arredondado adquire a forma de foice ou de "meia lua" é denominada Hemoglobina 

S (onde a letra S deriva da palavra inglesa sickle, que em português traduz-se como 

foice). As manifestações clínicas decorrentes da DF são extremamente variáveis 
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entre as pessoas com a doença e na mesma pessoa, ao longo de sua vida. 

 

Figura 2: Hemácia em formato de foice decorrente da polimerização da HbS Fonte: 
MANFREDINI, et al. 2007.  

 

Os sintomas podem começar a aparecer ainda no primeiro ano de vida, mostrando a 

importância do diagnóstico precoce como principal medida de impacto positiva na assistência 

de qualidade às pessoas com a doença. O fenômeno de afoiçamento das hemácias é 

responsável por todo o quadro fisiopatológico. As hemácias, quando assumem essa forma, 

apresentam maior rigidez e vivem na circulação sanguínea em média 10 dias, muito menos 

que o tempo médio usual de 120 dias, estando mais sujeitas à destruição. Isso resulta em 

anemia crônica intensa (BRASIL, MS, 2015, p.6). 

 

Portanto, há que se entender que a Anemia Falciforme é uma doença crônica 

hemolítica grave que se manifesta em indivíduos homozigotos para a hemoglobina 

S. É resultante da destruição prematura dos eritrócitos frágeis e pouco deformáveis 

e ocorre devido a mutação no cromossomo 11 que resulta na substituição do ácido 

glutâmico pela valina na cadeia ß da globina, dando origem à hemoglobina S. A 

hemácia com a globina mutante quando desoxigenada torna a forma de foice, 

perdendo a flexibilidade necessária para atravessar os pequenos capilares. Trata-se 

de uma patologia que apresenta uma série de complicações se não tratada 

adequadamente. 
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3. ANEMIA FALCIFORME: DIAGNÓSTICO 

 

3.1. TRIAGEM NEONATAL 

 

O diagnóstico precoce das doenças falciformes é realizado através da triagem 

neonatal (TN) para a HbS, também conhecida como “Teste do Pezinho”, embora 

este procedimento esteja ocorrendo no Brasil, praticamente em todo o país, para 

que se tenha o correto resultado o ideal é que a amostra de sangue seja colhida 

entre 48 horas e sete dias após o nascimento, sendo aceitável até o 30º dia 

(MENDONÇA,et al,2009). 

 

Segundo o Ministério da Saúde, a primeira consulta deve ser através de uma 

avaliação global da paciente. Deve ser objeto de especial atenção, nos 

antecedentes obstétricos, as complicações com insuficiência renal e hipertensão 

arterial, a dependência química, o abuso de álcool ou de narcóticos e o tabagismo. 

Pois esses fatores permitem que o acompanhamento seja muito mais eficaz, e com 

isso reduzir a morbidade, partos prematuros e abortos nessas parturientes (BRAIL, 

2013). 

 

Figura 3: Fluxograma do diagnóstico Fonte: (Revista RBAC, 2019) 

 

 
 

Sedo assim quando   há o diagnóstico precoce, medidas de tratamentos 

podem ser iniciadas o quanto antes, e com os meios disponíveis atualmente se o 

paciente é tratado adequadamente ocorre significativa redução da morbidade e 

morbimortalidade, melhorando os indicadores de saúde. Nestes casos além da 
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detecção precoce e tratamento, é fundamental que haja uma orientação correta com 

relação ao tratamento para conscientização da família e para que haja efeito das 

medidas terapêuticas adotadas. 

 
 
3.2 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 
 
 

O diagnóstico laboratorial da Doença Falciforme, é realizado pela detecção da 

(HbS) em homozigoze ou da sua associação com outras variantes. Assim a técnica 

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

em pH alcalino (pH  variável de 8 à 9). Quando realizado o diagnóstico pela triagem 

neonatal, os métodos laboratoriais mais utilizados são; cromatografia líquida de alta 

performance (HPLC) e focalização isoelétrica. Ambos os métodos tem 

especificidades e sensibilidades excelentes. Porém as hemoglobinas identificadas 

são na maioria das vezes relacionadas em ordem decrescente de quantidade. 

Portanto, todos os resultados iniciam-se com “F”, de hemoglobina Fetal. Ao passo 

que constatam-se outras hemoglobinas, ainda em pequena quantidade, o 

diagnóstico sem alteração para DF é reperesentado por “FA”. No caso das pessoas 

com DF, os diagnósticos expressam-se como “FS” ou “FSC” ou “FSD” etc. Pessoas 

com traços heterozigotos assintomáticos de (HbS),(HbC) e (HbD) classificam-se 

como “FAS”, “FAC”,”FAD”, etc (BRASIL,2012) 

No entanto para um diagnóstico laboratorial completo, é importante a 

realização do hemograma e do estudo familiar o quadro à seguir mostra as 

principais características laboratoriais dos diferentes tipos de Doença Falciforme 

importantes para a diferenciação dessas hemoglobinopatias (BRASIL, 2012). 
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Figura 4:  Diagnóstico laboratorial das doenças falciforme. Fonte (BRASIL,2009). 

 

 

Hemograma , o formato de “foice” é um fator determinante do quadro 

hemolítico, em função do aumento da fragilidade mecânica, perda da elasticidade e 

plasticidade, esse processo falciforme é diretamente proporcional à quantidade de 

Hemoglobina S presente e inversamente proporcional à tensão do oxigênio, onde a 

Hemoglobina S se polimeriza, formando os cristais tactóides e com isso provocando 

alteração morfológica do eritócito. Essa modificação pode ser exclusivamente a 

drepanocitose, a anemia falciforme é considerada grave do tipo normocítico-

normocrômico, podendo se tornar até macrocítica com alto grau de anisocitose  e 

poiquilocitose, o RDW estará elevado cerca de 19,5%, já a concentração de 

hemoglobina corpúscular média (CHCM), será normal, sua morfologia eritrocitária 

são os drepanócitos, os leucócitos estarão elevador, devido às crises de hemólise 

ou infecções, e além disso, as plaquetas estarão altas devido à relação da atrofia do 

baço (OLIVEIRA,2007). 

 
 

 

3.3 TRATAMENTO 

 

A Anemia Falciforme não tem cura, e sim tratamentos que ajudam a diminuir 

a  severidade  das  manifestações  clínicas, a  fim  de  proporcionar  uma  vida  

melhor para  os  portadores.  O  tratamento  inicia  com  o  diagnóstico  neonatal  e  
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com  as profilaxias.  Sendo  indicada  a  penicilina  profilática  com  início  aos  três  

meses  e  é utilizada  em  crianças  até  cinco  anos  de  idade,  combatendo  

infecções  que  são comuns até essa idade (BRASIL, 2002). 

Para  alivio  dos  sintomas  e  das  crises  falcêmicas  são  utilizados  vários 

medicamentos conforme apresenta o quadro abaixo.  

 

 

Medicações utilizadas para alivio dos sintomas das crises falcêmicas  

 

Hidroxiuréia 

Usada para diminuir as crises dolorosas, e aumentar a produção de hemoglobina 

fetal (HbF), de 15 a 20%, este aumento diminui as crises e manifestações clínicas. 

Profilaxia com penicilina 

Esta medida profilática imunizadora (preventiva de infecções) deve ser empregada 

em crianças com anemia falciforme, desde o segundo mês de vida até os cinco 

anos. 

Antibioterapia sistêmica 

O emprego de antibióticos é necessário, pois a maior causa de hospitalização e 

óbito na anemia falciforme é por infecção bacteriana. 

Analgesia 

Dipirona, acetaminofem, acido acetilsalicítico, ibuprofem são utilizados em crises 

dolorosas vaso-ocluisivas. Às vezes  é necessário o uso de morfina e codeína. 

 

Fonte:Souza, 2009. 

 

Além dos medicamentos, muitas vezes são necessários outros procedimentos 

para alivio dos sintomas e das crises falcêmicas como mostra o quadro abaixo. 

 

Procedimentos utilizados para alivio dos sintomas das crises falcêmicas  

 

Terapêutica transfusional 

É um componente importante no tratamento dos doentes com anemia falciforme 

porque leva a um aumento  da  capacidade  transportadora  de  oxigênio  no  
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sangue  pelo  aumento  da  hemoglobina  e diminuição  da  percentagem  de  

Poiquilócitos  (drepanocíticos).  As  indicações  para  transfusão podem ser: 

 1) episódicas, que têm como finalidade estabilizar ou reverter às complicações 

agudas  

 2) profiláticas, que visam prevenir estas complicações 

Suplementação de Ácido fólico 

A utilização de suplementos de ácido fólico impede a sua deficiência 

desencadeada pelo aumento de eritropoese em resposta a hemólise crônica. 

Hidratação oral ou endovenosa 

A  complicação  renal mais freqüente  da  drepanocitose  é  a incapacidade  de  

concentração máxima da  urina:  a isostenúria.  Como  resultado  desta  alteração,  

os  doentes  com drepanocitose  são  mais susceptíveis  a  desidratação  que  é  

um  fator  desencadeante  dos  fenômenos  vaso-oclusivos.  É recomendado  um  

aumento  do  consumo  de  água  para  compensar  a  perda  de  líquidos  

promovida pela isostenúria. 

Transplante de Medula Óssea alogênico(TMO) 

O  objetivo  do  transplante  de  células  de  medula  óssea  na  terapêutica  da  

drepanocitose  é  a substituição da  eritropoese das células  falciformes. O impacto 

clínico esperado é a  eliminação  ou melhoria   substancial   das   complicações   

causadas   pela   precipitação   ou   polimerização   da hemoglobina intra-

eritrocitária. 

Terapia genética 

O  objetivo  da  terapêutica  gênica  está  na  redução  do  impacto  clínico  da  

doença  através  da transfecção  viral  em  células  estaminais  hematopoéticas,  

que  sintetizam  cadeias  de β-globina  que não tenham capacidade de falcizar. O 

procedimento é feito introduzindo-se um gene em células do doente.  O  gene  

introduzido  modifica  o  material  genético,  e  terá  a  capacidade  de  sintetizar 

substâncias que as células do doente não produziam. 

Fonte: Henry (2008) 

 

 

No entanto a maioria das pessoas com hemoglobinopatias apresentam 

anemia, sendo frequente encontrarem-se níveis de hemoglobina tão baixos como 

6,0 g/dL.O caráter crônico da anemia associado à maior liberação de oxigênio pela 
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HbS, possibilita que as pessoas tenham um desenvolvimento de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pelas tabelas usuais de crescimento, apesar dos baixos 

níveis de hemoglobina. Há riscos de as transfusões expoem à essas pessoas a 

agentes infecciosos, provocando aloimunização, hiperviscosidade sanguínea e 

hemossiderose. Portanto , ha que se basear as avaliações e considerações para o 

tratamento da anemia na mudança dps níveis hematológicos basais da pessoa e no 

aparecimento de novos sintomas e/ou sinais de descompensação hemodinâmica; 

torna-se imprescindível, recorrer à transfusões, mas sempre com muito cuidado. 

 

 

4. ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO 

 

 

De acordo com Aquino (2008, p.1)  

 

Os requisitos para ouso racional de medicamentos são muito complexos e 
envolvem uma série de variáveis, em um encadeamento lógico. Para que 
sejam cumpridos, devem contar com a participação de diversos atores 
sociais: pacientes, profissionais de saúde, legisladores, formuladores de 
políticas públicas, indústria, comércio, governo. 
 

A   Atenção   Farmacêutica   trata-se   de   uma   atividade   multiprofissional   

e idealizada  no  contexto  de  atenção  integral  à  saúde,  num  modelo  que  

privilegia  a promoção da saúde, tendo como principal objetivo garantir a 

integralidade das ações de  saúde,  incluindo-se  o  acesso  com  qualidade  aos  

medicamentose  seu  uso racional(CONSENSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO 

FARMACÊUTICA, 2002). 

Os exames clínicos laboratoriais são solicitados pelo médico para um  melhor 

diagnóstico,  e  é  importante  que  o  profissional  que  realiza  as  análises  

laboratoriais, efetue uma  correta interpretação e correlacione  os resultados com  o  

estado clínico, repetindo testes duvidosos, até mesmo para um controle de 

qualidade mais efetivo. Por isso é importante o conhecimento do farmacêutico sobre 

os sintomas da anemia falciforme  e  a  emissão  de  exames  precisos  para  

detecção  da  doença(SILVA;SHIMAUTI, 2006). 

Muitas vezes o diagnostico tardio  de  uma  doença  congênita  torna-se  um 

problema que atualmente é uma realidade de saúde pública, principalmentequando 
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reconhecido  na  adolescência  ou  no  início  da  idade  adulta.  Mesmo  havendo  

um serviço assistencial  de  aconselhamento  genético  os  programas  de  

diagnóstico neonatal da anemia falciforme, visando o início do tratamento dos 6 

meses de idade, são  excepcionais  no  Brasil.  O  diagnóstico  precoce,  sobretudo  

ao  nascimento,  e  o tratamento  adequado  melhoram a  taxa  de sobrevivência  e  

a  qualidade  de vida  dos doentes com a anemia falciforme(PEREIRA; FREITAS, 

2008). 

Para  Novaes  (2009) 

O êxito  da  terapêutica  e  do  prognóstico  do  paciente depende,  em  boa  
parte,  dos  cuidados  realizados  pela  equipe  multiprofissional.  A 
integração  e  boa  comunicação  entre  os  membros  da  equipe  
assistencial  é  fator contribuinte para a segurança do paciente. Os 
resultados reforçam a importância do farmacêutico  na  equipe  
multidisciplinar  como  o  profissional  responsável  pelo  uso seguro dos 
medicamentos. 
 

 

 

A  primeira  escolha  do  doente,  que  não  encontra  no  sistema  de saúde  o 

serviço   necessário,   é   buscar   no   farmacêutico   a   orientação   amiga,   franca, 

desinteressada  e  segura.  Isso  só  eleva  a  responsabilidade  ética  e  profissional  

do farmacêutico que  é  o  último  elemento  e,  às vezes  o único  da  equipe  de 

saúde  que possui  contato  com  o  doente  antes  que  ele  tome  um  

medicamento.  Diante  desta realidade  torna-se  necessário  a  preparação  

adequada  do  profissional  de  farmácia para  o  atendimento  correto  devendo  ter  

o conhecimento  de  análises  laboratoriais  e diagnósticos das doenças falciformes 

(PEREIRA; FREITAS, 2008). 

Sendo assim fica evidente a importância a importância da função 

farmacêutica para o tratamento da anemia uma vez que o profissional farmacêutico 

está inserido nos serviços de saúde lidando diretamente na assistência desses 

pacientes, tendo um papel importante no diagnóstico e no tratamento precoce para a 

promoção de saúde no âmbito individual e da coletividade possuindo grandes 

responsabilidades para  com suas atitudes  comportamentos, compromissos e 

valores éticos uma vez que o grande beneficiário de suas ações é o paciente ( 

DANTAS, 2011). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Anemia Falciforme é uma doença crônica hemolítica grave que se 

manifesta em indivíduos homozigotos para a hemoglobina S, é resultante da 

destruição prematura dos eritrócitos devido a mutação no cromossomo 11 

resultando na substituição do ácido glutâmico pela valina na cadeia ß da globina, 

dando origem à hemoglobina S. Trata-se de uma patologia que apresenta uma série 

de complicações se não tratada adequadamente.  

O diagnóstico precoce da anemia falciforme é realizado através da triagem 

neonatal (TN) para a HbS. Sendo que o diagnóstico e o tratamento precoce 

adequado, promove significativa redução da morbimortalidade, melhorando os 

indicadores de saúde. A Anemia Falciforme não tem cura, e sim tratamentos que 

ajudam a diminuir a severidade das manifestações clínicas, a fim de proporcionar  

uma  vida  melhor para  os  portadores.  O tratamento se inicia com o diagnóstico 

neonatal e com as profilaxias.  Sendo indicada a penicilina profilática com início aos 

três meses.  Sendo ainda indicado diversos medicamentos na fase adulta bem como 

procedimentos terapêuticos para alivio dos sintomas das crises falcêmicas  

A importância do farmacêutico para o diagnóstico e alcance dos resultados 

terapêuticos é evidente, uma vez que este desenvolve uma atividade   

multiprofissional   e está inserido nos serviços de saúde lidando diretamente na 

assistência desses pacientes, tendo um papel importante no diagnóstico e no 

tratamento precoce para a promoção de saúde no âmbito individual e da coletividade 

possuindo grandes responsabilidades para  com suas atitudes  comportamentos, 

compromissos e valores éticos uma vez que o grande beneficiário de suas ações é o 

paciente 
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