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R E S U M U. 

As autoras analisaram 7 casos de pacientes portadores de 

fipemia Falciforme internados no Hospital Universitário da Universi 

dade Federal de Santa Catarina¡no período compreendido entre maio 

de 1980 a maio de 1989. 

Os resúhzmos obtidos revelaram que a principal causa que 

motivou a internação entre es falcêmicos foi a crise vásculo-oclusi 

va, responsável por hospitalizações repetidas. 

Neste estudo serão abordados outros aspectos da doença, 

correlacionando-os com os dados de literatura.
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A B S T R A C T

z
z 

The authors analysed/ 7 cases of patients with 

cell Anemia{interne2)in "Hospital Universitário" pf the 
. \"m¶ . 

University, SC, Brasil, between may 1980 and may 1989. 
. . . 

f<“"*"*“T`× 
The main cause motivatingkšnternation)between” 

patients was the síckle cell crisis, responsible for 

hospitalizations.
Í 

The disease was studied over other aspects and 

with data found in the literature, 

sickle- 

Federal 

the 

repetead 

compared



1. INTRODUÇÃO 

A anemia falciforme também denominada drepanocitose e7 
0-'-' .vv 

hemoglobinopatia S é o protótipo clássico de uma hemoglobinopatia he 
reditáría. Resulta de uma mutação dos genes de estrutura que regulam 
a síntese da cadeia Beta da hemoglobina, caracterizada pela substi 
tuição do 69 animoácido da cadeia B, normalmente o ácido glutâmico 

63|u '-› \Í2|. 
pela valina ( °<z Í5z ), o que acarreta alterações das pro 
priedades fisico-químicas da hemoglobina, induzindo o aparecimento 
de uma fração patológica, denominada hemoglobina S.(5'6'10) 

O gene drepanocitário.se comporta como um gene autossômi 
co semi-dominante, cuja expressão clinica é muito moderada nos indi 
víduos heterozigotos e se traduz em uma anemia hemolifica grave nos 
homozigotos.(1) 

A doença falciforme como síndrome clinica é conhecida na 

África há séculos. Contudo, o primeiro relato foi aquele de Herricm 
em 1910, em um jovem negro das Antilhas Inglesas, que descreveu a 

presença de eritrócitos afoiçados e alongados nos esfregaços de sag 

gue. Coube a Pauling et all em 1949, descreverem pela primeira vez 

a patologia como uma doença molecular, causada por uma molécula ano; 
mal de hemoglobina, designada hemoglobina S. Oito anos mais tarde, 

mngram demonstrou que esta HbS difere da HbA normal, pela :substitui 

ção genética da valina pelo glutâmico na sexta posição dacamüa Bfs) 
Finalmente, podemos dizer que a anemia falciforme é uma 

doença constitucional, de evo1ução~crônica, de alto indice de morbi
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dade, não obstante apresente uma considerável variação na severidade 

com que evolui nos diferentes grupos étnicos, geográficos e mz mesmo 

individualmente.(1) 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar as inter 
corrêncías graves que ocorrem no falcêmíco e que resultam em hospita 

lizações repetidas."

\
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2. cAsuísT1cA E Mérooo 

O estudo consiste na revisão de 7 prontuários de pacieg 

tes portadores de anemia falciforme, compreendidos na faixa etária ¢øN""_-üa. 
de 16 a 39 anos. 

Os casos foram pesquisados no periodo entre maio de 1980 

a maio de 1989, dentro da população dos pacientes portadores de ane 
mia falciforme, no Hospital Universitário, registrado no Serviço de lí* 
Arquivo Médico e Estatístico do referido nosocômio. 

De cada prontuário foram analisados os seguintes dados: 

incidência da enfermidade conforme sexo e cor, procedência do pacieg 

te, data das internações, presença ou não de investigação clinica 

entre os familiares, principal causa que motivou a internação, e 

exames complementares que incluem valores de hemograma, taxa de reti 
culócitos, eletroforese de Hb, bilinnfifinas direta e indireta. \\



3. RESULTADOS 

Sete casos de pacientes portadores de Anemia Falciforme 
foram estudados no Hospital Universitário. ~ 

0 sexo predominante abrangendo 85,71% dos casos foi o fe 

minino, como pode ser observado pela análise da Tabela l. 

TABELA 1 - Distribuição dos casos de Anemia Falciforme conforme 
O SEXO. 

SEXO FEMININO MASCULINO N9 DE CASOS Ne x NE % 
7 õ 85,71' 1 14,29 

fonte: HU - Maio 80/ Maio 89. 

Houve uma prevalência absoluta da raça negra em 100% dos 

casos. 
V 

u

~ 

_TABELA 2 - Distribuição dos casos de Anemia Falciforme conforme 

raça. 

RA A Leucooënnrco ~ MELANooERM1co Ne DE cAsos ~Ç NE x NE Z 

7 zero 0 7 100 

fonte: HU - maio 80/ maio 89.

�



FIGURA 1 - Distribuição dos casos de 

o_se×o 

-.lim ¿~ _* -_"- 
B.

n

L 

feminino 853212 
If

É

ImI 

'
1 

`\` '

w 

ó.\\ 
_ É . ` 'n *_ ." 

__ ." _ A \ _: 
^ \ .- ¬_ v N. '_ _W ¬==EEEEE==* 

Fonte: HU - maio 80/maio 89 

FIGURA 2 - Distribuição 
raça 

_~ 
~ - ~__ _ Í __ z- ¬_` 

dos casos de Anemia Falciforme 

B,
f

i

u+ 
,Â

1 ¡_.í;
IF Ã: ________.._.- 

«- 83'/ nêlanaderaico :_ 
1 z

C
r\

\

I
I 

'‹ 

_"' ...í- 
` 
`¬I"__" I' 

¬ --_¬r' '~_ ` '~F 
Fonte: HU - maio 80/maio 89. 

Anemia Falciforme conforme 

;\~. “Í 
_»-' masculino 14.29) 

conforme



maior incidência do 19 CARS (Centro Administrativo Regional de Sag 

de), com 4 

TABELA 3 - Distribuição dos casos de Anemia Falciforme conforme 

De acordo com a procedência dos pacientes, obtivemos 

casos. 

a procedência (com relaçäo aos CARS). 

06 

CARS N9 DE.CASOS X 

IQ 
II9 

III? 
IV9 
\/Q 

VI9 
`VII9 

04 

O2 
Ul 

57,14 

28,58 
14,28 

TOTAL U7 100 
Fonte: HU - maio 80/maio 89. 

FIGURA 3 - Distribuição dos casos de Anemia Falciforme conforme

/ 

VI 

a procedência (com relação aos CARS).'
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A investigação da história familiar foi realizada e con 
firmada clinicamente em 4 pacientes, sendo que nos 3 restantes não 

constavam dados sobre esta variável, como demonstra a Tabela 4. 

TABELA 4 - Distribuição dos casos de Anemia Falciforme conforme 
investigação de história familiar. 

. HISTÓRIA FAMILIAR N9 CASOS % 

. Com investigação clínica 4 57,14 

. Sem relato de investigação clinica 3 42,86 

TOTAL 7 100 
Fonte: HU - maio 80/maio 89. 

Observou-se um maiofnúmero de internações no periodo com 
preendido entre 21 de junho a 23 de setembro, totalizando 8 casos. 

TABELA 5 - Distribuição dos casos de Anemia Falciforme de acordo 

com a data de internação com relação a estação do ano. 

ESTAÇÃO DO ANO N9 DE CASOS X 

Outono 3 16,66 

Inverno 8 44,44 

Primavera 4 22,24 

Verão 3 
_ 

16,66 

TOTAL 18 100 
Fonte: HU - maio 80/maio 89. 
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GRÁFICO 1 - Distribuição dos casos de Anemia Falciforme de acordo 
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_ Com relação a pr 
crises vásculo-oclusivas representaram 83,33% com 15 casos, seguidas 

das crises de hemólise com 3 casos (16,67%), como pode ser observado 

pela análise da Tabela 06. 

incipal causa que motivou a internação as 

TABELA 6 - Distribição dos casos de Anemia Falciforme conforme 

a principal crise que motivou a internação. 

TIPO DE CRISE N9 DE CASOS % 

Vásufio-oclusiva 

Hemolítica 

15 83,33 

3 16,67 

TOTAL _ 18 ~100 

Fonte: HU - maio 80/maio 89
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FIGURA 4 - Distribuição dos casos de Anemia Falciforme conforme 
V 

o tipo de crise que motivou a internação. 
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Na análise laboratorial constatamos os seguintes dados em 
relação as crises vásculo-oclusivas (Tabela 7) e as crises hemolíti 
cas (Tabela 8). _ 

`

› 

TABELA 7 - Distribuição dos casos de crise vásculo-oclusiva 
de acordo com dados laboratoriais. 

'EXAME LABORATD CASO RIAL _ Ht Hb Ret. Bd Bi

l 

2

3 

4
.

5 

25 

27 

26,5 

24,6 
22 

8,1 

8,9 

8,5 

7,7 

7,2 

15,2 

õ,õ 

15,4 

11,5 

10,8 

0,4 

1,45 

o,õa 

1,79 

1,62 

1,4 

2,47 

1,43 

2,2 

1,52 

Fonte: HU - maio 80/maio 89. 

*Estes dados (Ht - Hematócrito, Hb - Hemoglobina, Ret. - 'Reticulóci 

tos, Bd - Bilirrubina Direta e Bi - Bilirrubina Indireta) foram 

confeccionados a partir da média aritmética das variáveis expostas, 
para cada paciente, haja visto que o mesmo paciente apresentou mais 

de uma internação por crise vâsculo-oclusiva.
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TABELA 8 - Distribuição dos casos de crise hemolítica de 
acordo com dados laboratoriais. 

EXAME LABÚRATO _ CASO RIAL - Ht Hb Ret. Bd B1 

› 6 21 6,8 18,3 1,58 7,18 

7 21 6,5 15,05 0,92 3,25 

Fonte: HU - maio 80/maio 89. 

* Na confecção desta Tabela também calculamos a média aritmética das 

variáveis expostas para o caso n9 7, que apresentou duas interna 

ções por crise de hemólise. 

A Eletroforese de Hemoglobina foi obtida nos 1 casos, seg 

do que a Hemoglobina S foi superior a 50% em 100% dos casos. 

TABELA 9 - Distribuição dos casos de Anemia Falciforme de acordo 
com os valores obtidos na Eletroforese de Hemoglobina. 

fi 
. cAs0 t1p° de Hb 1 2 3 4 5 6 7 

Hb s 96,5% 96,7% .91,1% 93,3% 96,7% 97% 92,4% 

« Hb F 1,7% 2,3% 5,1% '2,ô% 1,5% 2,0% 5,6% 

Hb A 0 0 0 
A 

0 0 0' 0 
- 6 

Hb A2 `l,8% 1,0% 3,8% 3,9% 1,8% ' l,O% 2,0% 

Fonte: HU - maio 80/maio 89



TABELA 10 - Distribuição dos casos de Anemia Falcíforme 
correlacíonando níveis de Hemoglobina F com 
número de internações. 

CASO HEMOGLOBINA F N9 DE INTERNAÇÕES

l 

2

3 

4 

5

6

7 

1,8% 

2,3% 

5,1% 

2,8% 

1,5% 

2,0% 

5,6% 
Fonte: HU - maio 80/maio 89



GRÁFICO 2 - Distribuição de 2 casos de Anemia Falciforme 
correlacionando níveis de Hb Fetal com núme- 
ro de internações. 
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4. DISCUSSÃO 

4 
- A doença da. célula falciforme é a mais comum das altera 

ções hematológicas hereditárias conhecidafino homem. Sua distribuição 
~`.¢ 

é ampla, abrangendo todos os continentes, notadamente a África, Amš 
rica do Norte e a América Latina. Nos E.U.A., a freqüência do gene 

nos negros é de 8 a 10% e o número de individuos homozigóticos é en 
contrado em l:40U nascimentos. No Brasil, estima-se que cerca de 

quatro milhões de pessoas são portadoras do traço falciforme, ou 

hemoglobina S heterozigota, e perto de 30 mil apresentam a forma grg 

ve da doença (6'8'1o'15). 
S A 

A molécula da hemoglobina é indispensável à manutenção da 

vida nos mamíferos, agindo como um sistema responsável pelo forneci 
mento de oxigênio e pela retirada de gás carbônico nos tecidos. A 

síntese dos diferentes tipos de hemoglobinas embrionárias, fetal e 

adultas obedecem um rigido controle genético, envolvendo os genes 

tipo alfa-ativos do cromossomo 16 e os genes tipo beta-ativos do 

cromossomo ll. As expressões desses genes podem ser avaliadas _rel§ 

cionando-as com o periodo do desenvolvimento embrionário e fetal. 

Dessa forma, os diferentes tipos de hemoglobinas embrionárias são 

sintetizados gradativamente, até atingirem suas concentrações máxi _. 
mas especificas. A partir desse estágio de produção inicia-se a 

diminuição de suas sinteses, dando lugar à elaboração de hemoglobina 

fetal e, a seguir, das hemoglobinas A1 e A2.(8). Na síndrome falei 

forme ocorre elaboração de uma hemoglobina anormal (Hb S) centrada 

na alteração da cadeia beta, isto é, substituição do aminoácido ghi 
tâmico pela valina.



16 

Na amostra estudada, houve um predomínio significativo do 
sexo feminino, perfazendo 85,71% dos casos (Tabela 1). Entretanto, 
sendo uma doença não ligada ao sexo e geneticamente transmitida de 
maneira autossômica semi-dominante, não encontramos relato da in 
fluência do sexo na anemia falciforme, na literatura pesquisada(6). 

_ 

Houve um predomínio absoluto daraça melanadérmíca (Tabela 

2). Salientamos que o Estado de Santa Catarina apresenta uma coloni 

zação predominantemente européia. 
Com relação a procedência, a maioria dos pacientes era 

proveniente do IQ CARS (Centro Administrativo Regional de Saúde). 

Este dado reflete uma maior facilidade de acesso a uma rede hospita 
lar apta para a confirmação diagnóstica? Ou demonstra uma população 
com maior incidência da raça negra em relação ao resto do Estado? 

Talvez um estudo prospectivo respondesse a essas indagações. 
Na presente amostra, em quatro pacientes, constatamos na 

história mórbida familiar, a presença de dados característicos da 

afecção em estudo em pelo menos um membro da família (Tabela 4). 

A identificação do caráter hereditário da anemia falcifor 
me, deve-se aos trabalhos de Huch e Talliaferro, em 1923, que postg 
laram ser a hereditariedade controlada por um gene simples, não liga 
do ao sexo, agindo como caráter Mendeliano.(9'11'l3) 

Desta forma, as implicações genéticas da patologia, im 
põem a necessidade da investigação da presença do gene ffalciforme 

entre os familiares dos portadores, poisfgmndo cada progenitor pos 
sue o caráter falciforme (Hb S), aproximadamente 25% dos filhos se 
rão afetados pela apemia falciforme (l2,l3). Sendo então, de muito 

valor, a identificação e o aconselhamento genético desses casais,
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o que diminuiria a freqüência dos homozigotos. Por outro lado, ia 

identificação de casos novos logo após o nascimento, pelo estudo do 
sangue do cordão umbilical, possibilitaria o acompanhamento . das 

crianças desde o início das manifestações clínicas, como também leva 
ria a um melhor conhecimento da história natural da doença em nosso 

meio e, finalmente, evitaria falsos diagnósticos e tratamentos incor 
retos ou desnecessários.‹2) -

~ O maior número de internaçoes ocorreu no período corres 
pondente aos meses de inverno (Tabela 5). Sabendo-se que a vasocons 

tricção capilar causada pelo frio leva à estase e ao aumento do tem 

po de contato do globulo vermelho com áreas de baixo teor de oxigê 

nio, aumentando a concentração da Hemoglobina S, desencadeando as 

crises vásculo-oclusivas, é de se esperar que ocorra um maior número 

de internações destes pacientes, por crise de falcização, nesta épo 
ca do ano.(1'2) 

A principal causa que motivou a internação foi a sintoma 
. f . _ . . . tologia algica que caracteriza a crise vásculo-oclusiva, responsavel 

por 15 internações (83,3%), resultado-este,fcompativel com a maioria 
1' 

dos autores estudados.(1'4'5'6'l2'14) 

A ocorrência heterozigótica do gene falciforme está assg 

ciada a uma evolução benigna, onde os indivíduos HbS têm poucas 

manifestações clínicas e apresentam expectativa de vida semelhante 
à população em geral. Todavia, os indivíduos homozigotos (HbSS) aprg 

sentam sintomatologia compativel com um sindrome hemolítico wcrõnico 

e grave, que compromete a expectativa de vida.(9'11'13) 

Os indivíduos falcêmicos experimentam dois tipos de sinto 
-\ 

mas: aqueles devidos à anemia e os devidos à trombose micro-vascular
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A principal incapacidade sofrida por estes pacientes, relaciona-se 

às dolorosas crises vásculo-oclusivas e às lesões secundárias em or 
c z A c X gãos terminais, como conseqüência direta do fenomeno falciforme e da 

oclusão da microfvasculatura de um ou outro órgão, mais comumente os 

ossos do tronco e das extremidades. Podem existir fatores precipitag 

tes, como as infecções, hipóxia, acidose, esforço fisico, gravidez, 

sudorese profusa, desiquilibrios hidro-eletroliticos, que associados 

ou isoladamente, possam induzir ao afoiçamento e precipitar a cri 
se¿(l,3,6,l2)

' 

Desta forma, estes pacientes podem sofrer uma constelação 

incomparável de danos orgânicos por trombose vascular, incluindo aci 
dente vascular encefâlico, infartos retinianos, necrose asséptica 

dos ossos, insuficiência medular renal priapismo gravidez de alto 9 1 __,__..---v---_... .... 

risco, pois há complicações tanto para a criança (abortamentos, par 
to prematuro, baixo peso ao nascer) como para a mãe (precipitação de 

crises dolorosas e ocasionalmente a morte), úlceras crônicas de' per 

na, etc... Estas complicações imprevisíveis e que variam de paciente 

para paciente determinam o quão grave é a doença.(1'3'6'12) 

No conjunto de pacientes que internaram por crise váscu 
lo-oclusiva, dois deles, apresentavam concomitantemente abscesso de 

coxa direita no qual foi isolado S,aureus, e-abscesso dentário. Radšf 
relata dois casos de crise vásculo-oclusiva precipitada por infecção 

dentária e discute a responsabilidade da prevenção da doença da cavi 
dade oral, pois as infecções levam a complicações sistêmicas e prev; 
nindo-as diminuimos significativamente a morbidade do paciente falcg 
mico.(10) 

,
f 

Em dois pacientes a causa da internação foi a crise hemg
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litica (Tabela 6). Ela se traduz por uma acentuação da palídez e da 

icterícia, juntamente com reticulocitose. Pode ser precipitada por 

uma infecção (ambos-os pacientes apresentavam úlcera de membro infe 
rior infectada), ou surgir sem causa aparente.(9) 

Do ponto de vista laboratorial, os pacientes homozigóti 

cos para HbS invariavelmente, têm uma anemia hemolítica crônica com 
pensada, de gravidade variável. Em geral, o hematócrito varia entre 

20-30% e a hemoglobina entre 6,5-10g/dl. A hemólise é compensada por 

um aumento da eritropoiese, manifesta com uma contagem elevada de 

reticulócitos na faixa de 5-15%. Uma leve icterícia e uma hiperbilir 
rubinemia indireta, também estão presentes como reflexo da ~hemóli 
se.(6'12) V 

Em geral, a anemia e a hemólise na doença falciforme não 

aumentam ou pioram durante as crises *vásculo - oclusivas dolorg 
sas.(§'1l'l2) Esta afirmação vem de encontro aos dados laboratg 

riaís expostos na Tabela 7, representativos de pacientes falcêmicos 

internados por crises vásculo-oclusivas. 
0 diagnóstico de anemia falciforme, como o das demais 

hemoglobinopatias, se faz através da caracterização laboratorial da 
(9)

' 

presença de hemoglobina anormal. A Eletroforese de Hemoglobina de 

um paciente falcêmico mostra 90 a 98% de HbS, ausência total de 

Hb A, Hb A2 geralmente normal, e presença de Hb Fetal podendo alcag 

çar valores próximos a lO%.(12) 
¡ A 

Bunn, HÂF. considera como homozigotos pacientes com valg 
, -‹-Pr-4-' ` 

res iguais ou superiores a 50% de HbS, e como heterozigotos, aqueles 

com menos de 50% de HbS, pois estes sintetizam ambas as cadeias B 

flürmaíâ B HS Cadeifiâ Bs. Cada glóbulo vermelho contém Hb A (°h;3z),
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HbS (0t¿ 8; ), e uma hemoglobina híbrida (‹›<.5 *Bs ), e uma vez que 

a taxa de síntese da cadeia B normal excede a da cadeia B anormal, 

mais de 50% de hemoglobina na eletroforese será HbA, e menos de 

so%»Hbs.
_ 

No indivíduo homozigoto (BbSS), as moléculas HbS, quando 

desoxigenadas sofrem cristalização, formando-se os chamados "tactóñí 

des", emprestando à hemácea o formato de "foice". Para ocorrer z a 

cristalização, uma molécula HbS terá que interagir com outras molécu 

las HbS, predispondo ao afoiçamento. Sabe-se que a HbF interage pou 
co ou nada e desta forma protege contra o afoiçamento nas hemáceas 

em que ela se encontra presente, haja vista, que o estudo da distri 

buição da HbF em hemáceas individuais mostra uma distribuição hetero 
gênea na doença HbSS.(2'12› 

A doença não se manifesta por ocasião do nascimento, por 

causa do papel protetor da HbF, porém, por volta de 1 a 2 anos de 

idade, a HbF cai para os níveis adultos e a anemia falciforme y pode 

aparecer em qualquer momento.(2'l2) Todavia, naqueles casos em que 

-a HbF-mantém-se em altos níveis, os individuos ficam menos expostos 

às crises e`às infecções.(7'12) Em nosso estudo, a ação protetora 

da HbF veio de encontro aos dados de literatura, pois observando-se 
'as eletroforeses de hemoglobinas, notamos que os indivíduos com me 

nor taxa de HbF apresentaram maior número de internações e .vice-ver 

sa (Tabela 9). 
A investigação etíológica de uma anemia é importante para 

o estabelecimento de um diagnóstico preciso e orientação terapêutica 

adequada, sendo que, a história, o exame físico e os dadosã laborato 

riais, são as bases que sedimentam este trabalho.



CONCLUSÕES 

Em 100% dos casos houve predomínio da raça melanodérmica. 

Houve um maior número de internações no período - compreendido en 

tre 21 de junho e 23 de setembro, correspondendo à estação de in 

verno. 
_ _ 

A principal causa que motivou a internação foi a crise vásculo- 

oclusiva. 

A quantificação da Hb fetal tem relação direta com a morbidade 

da enfermidade. V
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