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RESUMO 

A Anemia Falciforme (AF) é uma enfermidade hereditária e genética de maior 
predomínio no Brasil. A AF não tem cura, entretanto há tratamentos disponíveis para que haja 
uma melhora na qualidade de vida do paciente e aumento da expectativa de vida. É 
identificada pelas alterações presentes nas hemácias em suas funções e formatos. O objetivo 
deste presente trabalho é compreender a fisiopatologia da doença falciforme e sua 
epidemiologia, descrever os exames e técnicas de diagnósticos laboratoriais realizados, 
investigar o perfil hematológico da AF e do traço falcêmico, mostrar a importância da 
prevenção para evitar o agravamento da doença através do aconselhamento genético. Para 
pesquisar as alterações da AF são realizados exames como o teste de falcização dos 
eritrócitos, hemograma, teste de solubilidade, eletroforeses de hemoglobina em meio alcalino 
em acetato de celulose, eletroforese de hemoglobina em meio ácido em agarose, 
isoeletrofocalização, cromatografia líquida de alta pressão HPLC) e dosagens de Hb Fetal. O 
resultado é de grande importância com o propósito de que os neonatos realizem o teste de 
triagem neonatal para investigar a existência de hemoglobinopatias. O diagnóstico prévio é 
imprescindível para prevenir o agravo da doença, auxiliando nas abordagens de 
aconselhamento genético, diminuindo os óbitos e melhora condição de saúde. É preciso novos 
estudos sobre a temática com intuito de aumentar a relevância da identificação precoce para 
conscientização da doença e qualificar pessoas de risco. 
 

Palavras-chave: Anemia Falciforme. Diagnósticos Laboratoriais. Traço Falciforme. 
Aconselhamento genético. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Dentre as hemoglobinopatias, a Anemia Falciforme (AF) é a mais 

prevalente em nosso meio. É caracterizado por conter propriedades químicas 

modificada nas hemácias identificadas como anemia hemolítica crônica que 

tem caráter autossômico recessivo causado pela presença da hemoglobina S 

em homozigose (SS) e devido a condições de alterações genéticas. Possui um 

defeito estrutural que causa mutação no gene resultando em uma molécula de 

hemoglobina anormal (HbS). Essa alteração ocorre em uma troca das bases 

nitrogenadas do DNA, a adenina é substituída pela timina levando a formação 
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da Valina no lugar do ácido glutâmico na ordenação de número 6 (seis) da 

cadeia beta de globina. (VERRASTRO, 1996).  

A existência da HbS é caracterizada pela polimerização dos eritrócitos 

que sofre processo de falcização (formato de foice), provocada pela baixa de 

oxigênio. Essas células não circulam adequadamente na circulação sanguínea 

e em vasos de calibre menor, causando graves manifestações clínicas como 

vaso-oclusão, síndrome torácica, problemas esplênicos e hemólise que levam 

o indivíduo a ter crises dolorosas devido à baixa circulação de O². (DI NUZZO, 

2004 p.347). 

 A Patologia envolve a AF em homozigose (SS) como uma doença grave 

e o traço falcêmico (TF) em heterozigose (AS) que pode não acarretar 

sintomas. O indivíduo portador do TF não manifesta obstrução em condições 

normais. Quando submetido a condições adversas, como desidratação, hipóxia 

e acidose pode manifestar a falcização das hemácias. (GUIMARÃES, 

COELHO, 2010; FERRAZ, Maria e MURAO, Mitiko, 2007). 

Para investigar as alterações da AF são realizados exames laboratoriais 

para um diagnóstico precoce sendo ferramenta importante que auxiliam no 

tratamento, progresso na perspectiva de vida e bem-estar do paciente. 

(GUEDES, 2007; RAMALHO, et al. 2007).  

É de grande importância que os bebês realizem o teste de triagem 

preventiva neonatal para investigar se possuem ou não a alteração genética, 

para que o tratamento seja mais eficaz minimizando os riscos causados pela 

doença. (MORAIS; ALEXANDRE, 2013; HOKAMA et al., 2013; SANTOS, 

2016).  

Atualmente, o Brasil possui um aumento da prevalência do TF sendo 

imprescindível à explicação da herança genética. Trazer para os familiares a 

origem da doença ou do traço, oferecendo o máximo de informações 

principalmente para casais de risco, ambos portadores do traço falcêmico, para 

que compreendam o risco e dar a eles o conhecimento que precisarão ter se 

tiverem filhos com AF ou TF e incentivar outros membros da família a investigar 

se possuem a doença e buscar vias de tratamento caso tenham a alteração 

genética. (RAMALHO, 2007). 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 ANEMIAS  

Conforme a OMS (Organização Mundial da Saúde), a anemia é uma 

condição onde a concentração de (Hb) é inferior aos valores de referências, 

pela diminuição da quantia de hemácias e privação de nutrientes essenciais. 

(COSTA et al., 2011).  

A classificação das anemias depende dos índices hematimétricos-

hemoglobina corpuscular média (HCM) e volume corpuscular médio (VCM). 

Através desses índices podemos avaliar a melhor conduta para o tratamento 

da doença identificando através de qual anemia o paciente é portador. (Naoum, 

2015). 

3.1.1 Classificação das Anemias: 

Tabela 1 – Classificação fisiopatológica das anemias 

 
 

Fonte: Adaptado (NAOUM, 2015). 

 

3.1.2 Classificação Laboratorial: 

Tabela 2– Classificação das anemias conforme com os índices hematimétricos. 

 

: diminuído, : aumentado e N: normal. Fonte: Adaptado (NAOUM, 2015). 
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Tabela 3- Classificação Laboratorial das anemias conforme os resultados do eritrograma 

 

Fonte: Adaptado (LORENZI, T. F., 2006). 

 

3.2 FISIOPATOLOGIA DA ANEMIA FALCIFORME 

A fisiopatologia da AF é ocasionada pela molécula de HbS. Uma das 

funções da hemoglobina é de fornecer oxigênio e retirar o gás carbônico dos 

tecidos. Um indivíduo normal possui hemácias no formato bicôncavo e 

anucleado e no seu interior possui HbA, formada por 4 cadeias proteicas, 2 

alfas e 2 betas. Cada cadeia de globina tem o grupo heme e cada grupo heme 

tem um átomo de ferro. (ALLADAGBIN, 2016; MACHADO; OLIVEIRA, 2015; 

MONTEIRO et al., 2015).  O indivíduo com a AF possui Hb defeituosa, uma 

mutação de ponto (troca de um aminoácido por outro). Essa mutação acontece 

após a troca de uma base nitrogenada do códon GAG para GTG no DNA, 

levando a substituição do acido glutâmico (GLU) pela valina (VAL) no 

nucleotídeo que está na cadeia beta da globina na posição 6. (VERRASTRO, 

1996).  

Devido a essa mutação a valina altera a carga da cadeia de globina. A 

glutamina é um aminoácido carregado negativamente e a valina é neutra, com 

esta alteração de carga elétrica, a hemoglobina sofre uma mudança estrutural 

em baixas tensões de oxigênio (desoxigenação) sofrendo processo de 

falcização causando a formação de tactóides ou cristais, tornando o eritrócito 

rígido e com formato de foice. No processo de falcização, há alteração da 

funcionalidade da bomba de sódio e potássio com consequência ocorre o 

efluxo de potássio, o aumento do cálcio intracelular e da membrana, e a 
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formação de polímeros da Hb com proteínas da membrana, estas três 

situações faz com que a falcização se torne irreversível. (PINTO; ZAGO, 2007).   

Essas células falcizadas não funcionam adequadamente em micro 

circulação, obstruindo o fluxo sanguíneo causando vaso oclusão e destruição 

precoce dos glóbulos vermelhos devido às hemólises que ocorre na doença. 

(TRIPETTE, et al., 2009). 

Esse processo gera ativação da célula endotelial que promove a 

ativação plaquetária. O sangue não circulando pelos vasos causa a escassez 

de oxigênio, podendo apresentar, infarto, icterícia, AVC, síndrome torácica 

aguda, que irá trazer todas as complicações relacionadas à anemia falciforme. 

Em suma, o processo de vaso oclusão ativa a cascata inflamatória e produz 

interleucinas e inicia a fabricação de neutrófilos, causando episódios de dor e 

lesão de órgãos, ocorrendo crises de dores torácicas tornando o portador a 

tendências a infecções. Ocorre também, crise hepática ou sequestro esplênico 

onde é habitual em crianças e rara nos adultos, aparecendo de maneira rápida, 

com menor nível de Hb por sequestro dos glóbulos no baço pelo afoiçamento 

das hemácias e leva a retenção do sangue, diminuindo os níveis de 

hemoglobina, causando palidez e dor. (Verrastro, 1996). 

 As tabelas 4 e 5 mostram os principais achados físicos e clínicos da AF. 

 
Tabela 4: principais manifestações clínicas dos pacientes com anemia falciforme 

 

Fonte: CANÇADO, 2007 
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Tabela 5 - Manifestações clínicas da AF 

 

Fonte: Adaptado Di Nuzzo e Fonseca (2004) 
 

3.3 TRAÇO FALCIFORME  

Segundo Mitiko et. al. (2007), no Brasil o traço falcêmico predomina em 

cerca de 2% a 8%. Esses portadores do TF são indivíduos heterozigotos para a 

HbS (SILVA, 1997) e são assintomáticos, herdam de um dos pais o gene 

mutante que é a HbS e do outro o gene normal que é a HbA. Podem 

apresentar manifestações clinicas, hemólise e alguma alteração laboratorial, 

além da presença da Hb S. (SERJEANT, 2001; MIKITO, 2007). A hemácia do 

paciente com TF tem meia-vida normal e a falcização e os riscos de crises 

dolorosas podem ocorrer se o paciente for exposto a situações extremas de 

baixas concentrações de oxigênio devido a esforços físicos, infecções 

respiratórias graves, desidratação ou exposição extrema ao frio. (GUIMARÃES, 

COELHO, 2010). 

 

3.4 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

Os exames de triagem em recém-nascidos só encontrarão traços da Hb 

alterada após o sexto mês de vida, por tanto, há importância de refazer os 

testes até o final do primeiro ano, depois haverá um aumento da produção das 

cadeias beta (β) e redução da síntese das cadeias gama (γ), ocorrendo 

atenuação da concentração HbF, e começará a produzir maior quantia de HbS, 

no caso de pessoas normais, há um aumento da concentração da HbA. Nas 
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hemoglobinopatias, a substituição da HbF se faz a partir do código genético 

herdado. Na doença falciforme, a HbS passa a predominar sobre a HbF 

aparecendo às manifestações clínicas. (EMBURY et al., 1994; NAOUM, 1987). 

O diagnóstico laboratorial se resulta na detecção da HbS, e são 

seguidas normas instituídas pelo Ministério da Saúde. (MURÃO; FERRAZ, 

2007). Para investigação das alterações da AF são realizados exames 

laboratoriais, sendo eles:  

 

3.4.1 Hemograma 

Através deste exame, a visualização das hemácias falcizadas é visível 

através de esfregaços corados. Na AF há uma redução de Hb, baixo 

hematócrito, aumento de reticulócitos (eritrócitos jovens), aumento de 

bilirrubina indireta (BAUER, 1980), aumento de desidrogenase lática (LDH), 

presença de células em alvo e corpos de Howell-Jolly. (GUIMARÃES, 

COELHO, 2010; HOFFBRAND, 2013). 

 Possui ainda leucócito elevado com neutrofilia (aumento de neutrófilos) 

durante a crise oclusiva, desvio nuclear a esquerda, Plaquetopenia (deficiência 

de plaquetas, índice abaixo do normal). Apresenta anisocitose e poiquilocitose 

(variação de tamanho e forma da hemácia) e policromasia (variação de cor das 

hemácias). (Verrastro, 1996).  

 

3.4.2 Teste de Falcização dos Eritrócitos – Pesquisa de 

Drepanócitos 

Este teste é uma avaliação quantitativa para determinar a existência ou 

a ausência de HbS nos eritrócitos. É investigado através de lâmina com 

substâncias redutoras com o propósito de gerar a desoxigenação da 

hemoglobina. Este teste não é condizente para recém-nascidos por levar a 

resultados falso-negativos, pelo elevado nível de HbF e baixos Níveis da HbS 

presente nos neonatos. (AREND; et al, 2005; FIGUEIREDO; et al, 2014). 

 



8 

 

 

 

3.4.3 Teste de Solubilidade 

Sendo um teste qualitativo é utilizado para reduzir a HbS 

(desoxihemoglobina), insolúvel no tampão inorgânico, enquanto as outras Hb 

são solúveis. Este teste apresenta resultados falsos positivos em neonatos 

prematuros por não possuir boa sensibilidade na triagem de confirmação da 

HbS. (FERREIRA, 2015; ZANATTA; MANFREDINI, 2009). 

 

3.4.4 Eletroforese de Hemoglobina em Meio Alcalino de Celulose  

É o método mais utilizado na triagem nos primeiros meses de vida por 

ser barato e de rápida análise. É feito para identificar e aferir quais são os tipos 

de hemoglobinas que estão no sangue. (FERREIRA, 2015).  

Com o exame da eletroforese alcalina de hemoglobina em acetato de 

celulose, as hemoglobinas são distinguidas entre HbA, HbF, e as variantes 

HbC e HbS. Entretanto, as outras hemoglobinas serão visualizadas na mesma 

posição que a HbS, sendo necessário realizar o exame de eletroforese ácida 

para a comprovação da doença quando o exame HbS resultar como positivo. 

(MANFREDINI, 2009). 

 

3.4.5 Eletroforese de Hemoglobina em Meio Ácido em Agarose 

É realizado numa solução de citrato ou fosfato em PH ácido com gel de 

agarose. O deslocamento da molécula de Hb é estimulado por uma carga 

elétrica. O grande diferencial deste teste é distinguir a HbS dos outros tipos de 

Hb, que migram na posição equivalente quando submetidas à eletroforese 

alcalina. (NAOUM; NAOUM; NAOUM, 2017).          

 

3.4.6 Eletroforese por Focalização Isoelétrica 

 É a ferramenta mais eficaz para separar as Hemoglobinas normais e 

variantes, mesmo em decréscimo de concentrações, como no período 

neonatal, possibilitará a diferenciação entre o homo e heterozigoto. (DAUT et 

al., 2002). Essa técnica é melhor do que a eletroforese em acetato de celulose, 
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por apresentar melhor resolução e proporciona o desmembramento da HbS da 

HbF. (BERTHOLO; MOREIRA, 2006). 

 

3.4.7 Método HLPC - Cromatografia Liquida de Alta Pressão  

É aplicado para a investigação do pré-natal e neonatal de 

hemoglobinopatias. Esse exame se torna essencial para identificar e quantificar 

em porcentagem dos diferentes tipos de Hb, mesmo em baixas concentrações. 

(MURAO; FERRAZ, 2007).  

 

3.4.8 Técnica de PCR - Reação em Cadeia de Polimerase  

A PCR é um exame qualitativo e quantitativo. O avanço dessa técnica 

consistirá pela sua simplicidade e rapidez na conquista dos resultados futuros. 

(PROVAN; GRIBBEN, 2000). 

Segundo Zanatta e Manfredini (2009), as variações genéticas que são 

identificadas por esse método compreendem: Deleções que removem trecho 

do grupo do gene da globina β e mutações de ponto que decorrem na redução 

da síntese proteica, inexistência ou anormalidade estrutural de uma das 

subunidades da globina.  

 

3.5 DIAGNÓSTICO DO TRAÇO FALCIFORME 

A única forma de diagnosticar o TF é através de exames laboratoriais, 

pois o portador não apresenta sintomas clínicos como anemia ou outras 

alterações no hemograma, sendo essencial fazer o exame da eletroforese de 

Hb que vai apontar a existência da HbS e da HbA, seguir as normas 

estabelecidas no Programa de Triagem Neonatal efetuando o teste do pezinho, 

publicada em 2001 pelo Ministério da Saúde nº 822, (MORAIS; ALEXANDRE, 

2013; HOKAMA et al., 2013; SANTOS, 2016).  

O teste do pezinho é a forma de apontar precocemente a existência da 

HbS sendo realizado de graça logo quando a criança nascer. (NOGUEIRA; 

PAIVA; SILVA, 2013).  

O sangue é coletado no calcanhar do bebê para identificação de 

hemoglobinopatias. (MOREIRA; RODRIGUES, 2003). Logo após a coleta, o 
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sangue é colocado em um cartão com papel filtro onde o sangue será 

absorvido. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Se o resultado der positivo, 

precisa-se refazer o exame para confirmar o diagnostico da doença. (SILVA, 

2001). 

3.6 GENÉTICA 

A expressão de genes alelos determina a constituição genética herdada 

uma da mãe e outra do pai. A HbA é o padrão normal e quando herdada dos 

pais o mesmo alelo, há uma homozigose e como resultado o padrão Hb AA. 

(Ministério da Saúde 2015). 

 
Figura 1: probabilidade de filhos normais 

 

Fonte: (Ministério da Saúde 2015) 

 

No TF, a existência de apenas um alelo da globina A, adjacente com a 

globina S, expõe a heterozigose com o padrão genético (AS) que caracterizará 

o sujeito portador do traço falcêmico assintomático. Com apenas um dos pais 

herdando o traço falcemico há uma probabilidade de 50% de nascer com a 

hemoglobina normal (HbAA) e 50% de ser portador do TF. É de suma 

importância fazer exames e descobrir qual dos pais é portador do TF para que 

ocorra um AG para que tenham condição de tomar resolução sobre seu futuro 

reprodutivo. (Ministério da Saúde 2015) 

Na patologia falciforme, o padrão genético é autossômico recessivo. É 

expressa em homozigose HbSS quando há a combinação da globina S com 

outros genes Hb C, Hb D, e Hb E, ou podendo interagir com a talassemia beta. 

A aparição do gene da globina em homozigose SS é a mais comum. E apesar 

das diferenças existentes, clinicamente e hematologicamente serão 

semelhantes. Para que o bebê seja portador da doença falciforme, os pais 

precisam ter o gene alterado e a criança seria homozigoto Hb SS. 
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Geneticamente falando, esse casal terá a probabilidade a cada gestação de 

25% de ter um bebê com gene normal Hb AA, 25% com o gene Hb SS (doença 

falciforme) e 50% com o gene Hb AS (traço falciforme). (Ministério da Saúde 

2015). 

Figura 2: Probabilidade da doença falciforme 

 

 Fonte: (Ministério da Saúde 2015) 
 
 

Tabela 6: relação entre diagnostico e determinação do genótipo. 

 

Fonte: (Ministério da Saúde 2015) 

 

O Aconselhamento Genético (AG) é uma função preventiva, 

apresentando objetivos educativos e assistenciais de reprodução em pacientes 

com TF. Havendo a união de casais com o traço (AS), o AG norteia os 

pacientes sobre os riscos de se ter um bebê com AF, e se, vierem a ter um 

filho, orientar sobre a gravidade de detectar precocemente para saber se 

herdou a doença através do teste do pezinho para que os procedimentos de 

terapêuticos sejam iniciados o mais breve possível. É fundamental levar 

informações aos portadores do traço falcêmico e a doença falciforme, pois 

muitos dos portadores do traço não conhecem a gravidade da doença e seus 

riscos. O aconselhamento tem como alvo conscientizar o indivíduo do 

problema, mas, não priva-lo do seu direito de decisão de reprodução. Tem a 

função de prevenir, apresentar o diagnóstico da doença e orientar familiares as 

técnicas a serem adotadas. (Guimarães; Coelho, 2010). 

Como afirma Ramalho e Magna (2007), isso se faz necessário para 

ajudar a conhecer a origem e o desenvolvimento da doença/traço, sua 
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gravidade, compreender sua herança genética com a possibilidade dos casais 

com o traço de conceber filhos com a doença falciforme e com isso corroborar 

a fim de que os pais saibam os desafios que terão pela frente e de como dar 

uma condição de vida melhor para seus filhos. 

Figura 3: Cruzamento de um casal com traço falciforme. 

 
Fonte: Programa Anemia Falciforme do Ministério da Saúde. 

 
É Importante a orientação sobre a patologia para os demais membros da 

família, pois a maioria dos portadores e familiares desconhecem suas 

condições médicas ou não tem sua condição diagnosticada ou esclarecida, 

saber a importância de realizar exames laboratoriais para ser diagnosticado 

precocemente e os procedimentos sejam iniciados. (RAMALHO, 2006). 

 

4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DA ANEMIA FALCIFORME 

A AF no panorama epidemiológico do Brasil é considerada a mais 

importante em questão de saúde pública. Sua prevalência é maior entre 

negros, podendo atingir indivíduos brancos pela mescla da população no país. 

(BANDEIRA, et. al., 2007). 

Segundo o Ministério da Saúde (2012), o país registra em média 3.000 

nascidos vivos com a AF dentre esses estão com os maiores casos os estados 

BA, RJ e MG. 

Pesquisas evidenciam que para 803 crianças nascidos vivos, 1 nasce 

com AF no Brasil. (BRASIL, 2015), e chega a afetar 0,3% da raça negra. 

Conforme dados da OMS – Organização Mundial da Saúde – das 2500 

crianças que possuem alterações genéticas devido a AF, 20% falecem antes 
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dos cinco primeiros anos de vida. Estipula-se que 4% da população brasileira 

sejam portadores do padrão genético Hb AS. 

O PNTN (Programa Nacional de Triagem Neonatal) nos mostra na figura 

4 e tabela 7 e 8 os estados que realizaram os testes de triagem neonatal em 

proporção dos nascidos vivos entre a doença falciforme e o traço falcêmico. 

Sendo: 1 para cada 1.000 nascidos vivos com a AF e 1 para cada 35 nascidos 

vivos com o TF. 

Figura 4: Frequência da doença falciforme no Brasil.

 
Fonte: Cançado e Jesus, 2007. 

 
 

Tabela 7: Proporção entre os nascidos vivos com a Anemia falciforme nos estados que fizeram 
a triagem neonatal. 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2012. 
 
 

Tabela 8: Proporção entre os nascidos vivos com o traço falciforme nos estados que fizeram a 
triagem neonatal 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2012. 
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Segundo TRUELAND (2014), alguns fatores estão favorecendo para a 

redução de sobrevida de indivíduos com a AF. Entre elas as crises de dor, 

febres, infecções, acúmulo de sangue no baço, dactilite falcêmica, icterícia, 

priapismo (ereção peniana demorada e dolorosa), AVC e úlcera nas pernas 

são fatores que reduzem de 48 a 58 anos para mulheres e 42 a 53 para 

homens. 

Devido as alterações fisiopatológicas que sucedem no endotélio, o óxido 

nitroso é inibido e decorre um decréscimo da circulação e alta da pressão 

arterial. Devido a hemólises frequentes, há um agravamento das doenças 

vasculares. (USMANI, 2018). 

Nos gráficos 1 a 4 podemos observar as estimativas de variáveis em 

relação à idade, sexo, raça e sintomas dos indivíduos acometidos com a AF. 

 

4.1 IDADE: 

Através de estudos, foi possível identificar a sobrevida dos portadores da 

AF que pode chegar dos 6 (seis) anos, idade mínima, até os 69 (sessenta e 

nove) anos a idade máxima, predominando a idade produtiva. Porém há uma 

expectativa pequena de vida na interpretação da faixa etária de 0 a 9 

resultando em óbito precoce. (MARTINS; SOUZA; SILVEIRA, 2010). 

  

 
Gráfico1: Distribuição da faixa etária dos pacientes portadores de anemia falciforme 

acompanhado entre o período de 2009 a 2014. 
 

 

Fonte: (JESUS; SANTANA, 2015). 
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4.2 SEXO:  

A AF apontada como uma doença hereditária e genética e não estar 

ligada ao sexo, segundo Santos et al. (2014) há um predomínio pequeno no 

sexo feminino com 54% e no sexo masculino 46%.   

 

Gráfico 2: Distribuição do sexo dos pacientes portadores de anemia falciforme acompanhado 
entre o período de 2009 a 2014. 

 

Fonte: (JESUS; SANTANA, 2015). 

 

4.3 RAÇA: 

O Brasil apresenta um elevado grau de miscigenação da raça com um 

crescimento da presença da HbS em indivíduos caucasianos. (BATISTA; 

ANDRADE, 2008). 

 
Gráfico 3: Distribuição da raça dos pacientes portadores de anemia falciformes acompanhados 

entre o período de 2009 a 2014. 

 

Fonte: (JESUS; SANTANA, 2015). 

 

4.4 SINTOMATOLOGIA: 

Os portadores da AF relatam as sintomatologias mais frequentes 

correspondem: crises álgicas com 16% (acometendo os ossos e articulações), 

Úlceras 12%, (acometendo os membros inferiores), Insuficiência renal crônica 
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8% outros sintomas 12%. A maioria apresenta crise de vaso-oclusão dolorosa. 

(Figueiredo et al., 2014). 

 
Gráfico 4: Distribuição da sintomatologia dos pacientes portadores da AF acompanhados entre 

o período de 2009 a 2014. 

 
Fonte: (JESUS; SANTANA, 2015). 

 

5. METODOLOGIA 

Refere-se a uma revisão narrativa de literatura embasada com 

informações fundamentadas sobre a AF, sua origem, o diagnóstico laboratorial, 

com a importância de avaliar os portadores da AF e do traço falcêmico, 

evidenciando a notoriedade do AG e de exames laboratoriais como forma de se 

adquirir informações da evolução da doença. Utilizando artigos, revistas, 

periódicos, monografias publicadas entre os anos 2010 a 2020 com buscas no 

Google Acadêmico, Pubmed, Scielo, utilizando as palavras-chaves: Anemia 

Falciforme. Aconselhamento genético, diagnósticos laboratoriais, hemoglobina 

S, traço falciforme. Foram reunidos 55 artigos e utilizado apenas 34 por 

trazerem informações relevantes. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No Brasil é necessário a triagem de todos os neonatos, independente de 

sua etnia, para reduzir as internações e despesas com a AF (Daudt et al., 

2002), e aqueles que foram diagnosticados com doença devem ser reavaliado 

após o sexto mês de vida. (DOMINGOS, 2002). 
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A AF por ter um perfil hemolítico possui uma inclinação a diminuir o ciclo 

de vida das hemácias levando a baixos índices de hemoglobinas provocando 

vários sintomas clínicos. (MURAO; FERRAZ, 2007; BRUNETTA et al., 2010). 

Os Sintomas clínicos mais comuns na AF são as crises dolorosas em 

várias partes do corpo, mais relacionado nos ossos e articulações por causa 

das hemácias falcizadas que impedem o fluxo sanguíneo levando a escassez 

de oxigênio. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012), possuem também infecções 

recorrentes, úlceras, sequestro de hemácias no baço. (DI NUZZO; FONSECA, 

2004). Ocorrem Icterícias pela bilirrubina degradada na pele. (MARTINELLI, 

2004). 

Para que haja diminuição dos índices de mortalidade se faz necessário 

que as pessoas sejam orientadas e informadas da doença e diagnosticadas 

precocemente. (FIGUEIREDO et al., 2014; LEAL; MARTINS, 2017). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O diagnóstico precedente é imprescindível para acompanhar novos 

casos da doença, auxiliando nas abordagens do AG e diminuindo o número de 

óbitos. Ter um acompanhamento desde o descobrimento da doença é 

fundamental para que as crises sejam minimizadas e os tratamentos sejam 

mais efetivos. 

Alterações laboratoriais mais comuns da AF são: redução dos valores da 

hemoglobina, baixo hematócrito, número aumentado de reticulócitos, e 

diminuição dos eritrócitos. No esfregaço corado á presença de drepanócitos. 

Podemos ver ainda hemólise aumentada, aumento de bilirrubina indireta, 

aumento de desidrogenase lática. 

A técnica da PCR é possível ser realizada em portadores que 

recentemente fizeram transfusão sanguínea, sendo importante para 

comprovação do diagnóstico e do pré-natal. É uma técnica de alta 

particularidade e cara para ser usada na rotina diária. 

Os testes de falcização e de solubilidade, são inadequados para os 

bebês com menos de seis meses, por apresentar resultados falso-negativos 

devido aos altos níveis de Hb F. 



18 

 

É de grande importância de que os neonatos realizem o teste de triagem 

neonatal para investigar a existência de hemoglobinopatias. Se o teste do 

pezinho der positivo para a AF devem-se realizar testes confirmatórios, fazer 

pesquisa dos familiares e dos portadores do traço falcêmico. 
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