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RESUMO 

 

A anemia falciforme (AF) é uma doença hemolítica, na qual as hemácias assumem um 

formato anormal devido a alterações genéticas, e são chamadas de Hemoglobina S (HbS). No 

Brasil, cerca de 250.000 indivíduos possuem o diagnóstico de AF, com predominância nos 

estados no Norte e Nordeste. As repercussões clínicas da AF são diversas e aumentam a 

mortalidade de crianças de maneira exponencial, e, portanto, o diagnóstico precoce e ações de 

prevenção estão relacionadas com o aumento da expectativa e qualidade de vida nesses 

pacientes.  

Objetivo: realizar uma revisão de literatura sobre AF e suas complicações em crianças, a fim 

de demonstrar a importância da realização do diagnóstico precoce nos pacientes pediátricos. 

Métodos: foi realizada uma pesquisa na base de dados PubMed usando os descritores MeSH. 

Aplicando critérios de inclusão de tempo de publicação, disponibilidade do texto na íntegra, 

idioma, idade inferior a 18 anos, estudos em humanos e tipo de artigo foram encontrados 25 

artigos. Destes, 16 estavam fora do tema de abrangência, totalizando em 8 artigos para 

compor o presente estudo.  

Conclusão: a partir da pesquisa realizada foram encontradas as complicações: doença 

pneumocócica invasiva, síndrome de Moyamoya, obesidade, acidente vascular encefálico 

(AVE), vaso-oclusão e suas repercussões sistêmicas, trombose venosa profunda (TVP) e 

nefropatias. Todas apresentam alto risco de mortalidade para crianças com AF, no entanto, a 

partir do diagnóstico precoce é possível aplicar medidas de prevenção que diminuem esse 

risco e aumentem a qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Hemoglobina Falciforme. Pediatria. Diagnóstico Precoce. 

 

 

SICKLE CELL ANEMIA COMPLICATIONS IN PEDIATRIC PATIENTS – 

LITERATURE REVIEW 

 

ABSTRACT 

 

Sickle cell anemia (SCA) is a hemolytic disease in which red blood cells take on an abnormal 

shape due to genetic alterations called Hemoglobin S (HbS). In Brazil, about 250,000 individuals 

have been diagnosed with SCA, predominantly in the North and Northeast states. The clinical 

repercussions of PA are diverse and increase the mortality of children exponentially, and 

therefore, early diagnosis and prevention actions relate to the increased expectation and quality 

of life in these patients. 

Objective: To execute a literature review of on SCA and its complications in children, in order to 

demonstrate the importance of early diagnosis in pediatric patients. 

Methods: A PubMed database search was performed using MeSH. Applying inclusion criteria of 

publication time, full text availability, language, age under 18 years, human studies and article 



type, were found 25 articles. Of these, 16 were out of scope, totaling 8 articles to compose the 

present study. 

Conclusion:  out of the research were found the following complications the invasive 

pneumococcal disease, Moyamoya syndrome, obesity, stroke, vaso-occlusion and its systemic 

repercussions, deep vein thrombosis (DVT) and nephropathy. All have a high risk of mortality 

for children with PA, however, from early diagnosis it is possible to apply preventive measures 

that reduce this risk and increase the quality of life.  

 

Keywords: Hemoglobin, Sickle. Pediatrics. Early Diagnosis. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A anemia falciforme (AF) é uma doença hemolítica hereditária recessiva na qual as 

hemácias, devido a uma mutação no gene da β-globina, assumem um formato anormal, sendo 

denominada hemoglobina S (HbS). A causa genética é uma mutação na posição 6 da 

extremidade N - terminal do cromossomo 11, lugar ocorre a substituição de um ácido 

glutâmico pela valina (ALMEIDA; BERETTA, 2017). Mudanças estruturais são causadas 

devido a desoxigenação das hemácias, de maneira a desencadear um processo de 

polimerização da mesma, responsável por enrijecer e modificar suas proteínas de superfície 

(BROUSSE et al., 2015). 

A confirmação diagnóstica na AF é feita por exames laboratoriais que encontrem a 

HbS ou suas frações (BRASIL, 2013). Entre alguns testes indicados para diagnóstico da AF 

estão o teste de solubilidade, feito através da insolubilidade da HbS em detrimento dos outros 

tipos (A, C, D, entre outras), e o teste de falcização, feito através da submissão das hemácias 

em condições de baixa oxigenação para que seja induzido o estado de falcização (BATISTA; 

ANDRADE, 2005). Entretanto, esses testes não revelam se o indivíduo testado é homozigoto 

ou heterozigoto, o que caracterizaria a severidade de doença, sendo necessários outros exames 

para essa diferenciação (BATISTA; ANDRADE, 2005). 

Nesses casos, utiliza-se o exame de Eletroforese de Hemoglobina em acetato de 

celulose ou agarose com pH alcalino, no qual as hemoglobinas colhidas são separadas de 

acordo com sua carga eletrostática, definida pelos aminoácidos de sua constituição. Então, é 

possível identificar a HbS pela mudança no aminoácido valina (BANDEIRA et al., 2003; 

ANVISA, 2001). No Brasil, o rastreio de AF foi adicionado ao Programa Nacional de 

Rastreio Neonatal em 2001, preconizando o diagnóstico precoce da doença (ELLER; SILVA, 

2016). 

Epidemiologicamente, a AF tem maior distribuição em indivíduos afrodescendentes 

devido à proteção que essa forma de hemoglobina traz para a população africana contra a 

malária (LOPERA-MESA et al., 2015). No Brasil, cerca de 25.000 indivíduos possuem AF 

(CORRÊA, 2016), com predomínio nos estados Norte e Nordeste devido à maior presença de 

indivíduos afrodescendentes. Porém, com a grande miscigenação no país, a doença tem 

tendência a atingir níveis mais elevados (CASTILHOS; SCHLEMMER; LIMA, 2016). Em 

dados globais, a maior prevalência de pessoas com AF está na Nigéria e região oeste do 

continente africano (ADEMUYIWA et al., 2016) e é feita a estimativa de mais de 400.000 

nascimentos de bebês com AF em 2050 (PIEL; STEINBERG; REES, 2017). 
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Como consequência da AF, os pacientes apresentam manifestações clínicas como 

processos inflamatórios, lesões teciduais por hipóxia, anemia, síndrome torácica aguda, 

episódios de crise de dor, úlceras de perna e insuficiência múltipla dos órgãos, além de uma 

maior propensão para o desenvolvimento de quadros infecciosos por bactérias encapsuladas 

devido à asplenia funcional por infecções virais (ALMEIDA; BERETTA, 2017; LOBITZ et 

al., 2018).  

Em crianças, a chance de Acidente Vascular Encefálico (AVE) é 300 vezes maior 

quando comparada a uma criança sem a patologia (CANCIO et al., 2015). Outra complicação 

neurológica observada é o Infarto Cerebral Silencioso, que está associado a um menor 

domínio cognitivo e QI, afetando o desempenho acadêmico e sucesso profissional destes 

pacientes (CANCIO et al., 2015). Com isso, estudos mostram que mais de 62% dos pacientes 

relatam interferência da doença na profissão (SILVA; RAMALHO; CASSORLA, 1993). 

Dessa maneira, o diagnóstico precoce, através do rastreio em recém-nascidos, para 

aplicação de medidas preventivas das complicações, mostra-se necessário. Um exemplo são 

os Estados Unidos, onde a implantação de rastreio para AF foi capaz de diminuir em 11% a 

mortalidade de crianças de 1 a 4 anos com o diagnóstico precoce. No entanto, a aplicação do 

rastreio implantado em 2011 no Brasil não foi capaz de mudar significativamente a mesma 

taxa, mostrando a ineficácia do método (WANG, 2015). 

Portanto, o presente artigo tem como objetivo elucidar as diversas complicações 

passíveis de acometer os portadores de AF, bem como a possibilidade de evitá-las através de 

diagnóstico precoce da doença, a fim de melhorar a qualidade e expectativa de vida dos 

pacientes. 

 

 

2 METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

2.1 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão literatura. Para determinar os artigos acerca do 

assunto, realizou-se uma busca nos bancos de dados PubMed, de maio a julho de 2019, com a 

palavra-chave sickle cell anemia através do MeSH (Medical Subject Headings).  

Foram selecionados os descritores: análise, classificação, diagnóstico, diagnóstico de 

imagem, epidemiologia, etiologia, genética, mortalidade, patologia, fisiologia, fisiopatologia e 

estatística, e dados numéricos.  
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Para os critérios de inclusão foram escolhidos artigos de estudos clínicos, estudos de 

triagem e artigos clássicos, publicados entre janeiro de 2014 e julho de 2019, nos idiomas 

português e inglês, que tratassem de humanos e não outras espécies de animais, sendo estes 

com idade até 18 anos, e com textos disponíveis na íntegra. Foram excluídos artigos 

estatísticos, estudos de caso, revisões sistemáticas e textos que não fossem artigos (artigo de 

opinião, carta ao leitor, entre outros). 

Após consulta à base de dados e aplicação dos critérios de inclusão, foram 

selecionados 25 artigos. Destes, foram lidos seus resumos, para o reconhecimento dos artigos 

e, caso fosse necessário, eliminar aqueles que não se encaixassem no tema escolhido.  

Os dados para escrita desse trabalho foram identificados à cerca das complicações 

relacionadas à AF, a fim de demonstrar sua importância de ser realizado precocemente a fim 

de evitá-las em crianças e, posteriormente, na vida adulta.  

 

2.2 RESULTADOS 

A pesquisa realizada na base de dados PuBMed gerou 17.817 artigos a serem 

selecionados a partir dos filtros escolhidos para esta pesquisa. Foram então aplicados filtros 

de tempo de publicação, disponibilidade do texto na íntegra, idioma, idade inferior a 18 anos, 

estudos na espécie humana e tipo de artigo, sendo excluídos, 456, 65, 5, 209, 0 e 17.058 

artigos, respectivamente, totalizando em 25 artigos pré-selecionados.  

Desta seleção, 16 foram excluídos por estarem fora do tema de abrangência desta 

revisão sistemática, totalizando em 8 artigos. Esses dados estão apresentados no fluxograma a 

seguir.  

Fluxograma 1: Tabulação dos resultados obtidos através da busca na base de dados e 

aplicação de descritores e filtros. 
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Fonte: Autoras, 2019 

 
Após coleta de dados nos artigos selecionados (Quadro 1), foram encontradas as 

seguintes complicações relacionadas à anemia falciforme: doença pneumocócica invasiva, 

síndrome de Moyamoya, obesidade, acidente vascular encefálico (AVE), vaso-oclusão e suas 

repercussões sistêmicas, trombose venosa profunda (TVP) e nefropatias.  

 
Quadro 1: Artigos selecionados 

 
Fonte: Autoras, 2019 
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3 DISCUSSÃO 

 

Diante dos resultados encontrados, é possível perceber a relação de diversas 

complicações com a AF. A seguir, são apresentadas e discutidas as características dessas 

complicações, bem como possíveis medidas preventivas, a fim de elucidar a importância do 

diagnóstico precoce da AF. 

 

3.1 DOENÇA PNEUMOCÓCICA INVASIVA 

A doença pneumocócica invasiva (DIP) é definida pela presença da Staphylococcus 

pneumoniae no sangue, líquido cefalorraquidiano, líquido pleural ou outros locais que 

normalmente seriam estéreis. Seu quadro clínico é composto por pneumonia associada a 

bacteriemia, meningite e septicemia (COSTA; GONÇALVES; SOUSA, 2016). 

Em pacientes com AF, a característica da S. pneumoniae em ser uma bactéria 

encapsulada está relacionada com o aumento de susceptibilidade desses pacientes a essa 

comorbidade, isso porquê a AF está relacionada com a asplenia funcional (OLIGBU et al., 

2017). O baço é responsável pela resposta imune com a produção de monócitos que realizam 

opsonização, mecanismo importante para combater bactérias encapsuladas (SUMARAJU; 

SMITH; SMITH, 2001). 

No que se trata de fatores de risco, crianças com AF têm 600 vezes mais risco de 

acometimento pela doença pneumocócica invasiva (OLIGBU et al., 2017), além do 

pneumococo ser o principal agente causador de septicemia nessa faixa etária (BRAGA, 2007). 

A vacinação dos pacientes falcêmicos se provou eficaz em diminuir essas taxas, com 

risco diminuído de 6 a 60 vezes menos chance de incursão com DIP. A vacina PVC7 foi 

responsável por diminuição de 100% das afecções de DIP, principalmente em menores de 5 

anos (OLIGBU et al., 2017).  No entanto, a vacinação não é disponível no calendário de 

imunização do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil e deve ser requerida nos Centros de 

Referência para Imunobiológicos Especiais. Ainda, devido aos tipos de resposta imunológicas 

presentes em menores de 2 anos, outro método deve ser empregado na prevenção da DIP 

(BRAGA, 2007). O uso de prevenção com penicilina está relacionado com a diminuição de 

DIP nessa faixa etária (OLIGBU et al., 2017).  

Dessa maneira, a precocidade do diagnóstico em crianças com AF se mostra benéfica. 

A diminuição do risco de DIP é substancial, de 600 vezes mais para 10 vezes mais chance de 

acometimento por doença pneumocócica invasiva, influenciando positivamente a diminuição 

da mortalidade por DIP.  
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3.2 SÍNDROME DE MOYAMOYA 

A síndrome de Moyamoya é descrita como uma doença cerebrovascular oclusiva 

crônica, com estenose da carótida interna ou artéria cerebral média. Seu aparecimento em 

crianças com AF está ligado à deficiência intelectual e aumenta a chance em 41% de AVE 

durante a infância (WINSTEAD et al., 2017). A síndrome de Moyamoya não tem sua 

fisiopatologia elucidada, porém relaciona-se com AF através da desidratação das hemácias e 

sua perda de potássio intracelular, o que amplia a vaso-oclusão já presente na AF (CAMPOS 

et al., 2016). 

Em relação aos seus sintomas predominantes, destacam-se cefaleia, distúrbios de 

linguagem, movimentos repetitivos de membros e crises convulsivas (ADAMO JUNIOR; 

PARADELA; HORIGUSHI, 2001).  Seu diagnóstico é feito através da angiografia por 

ressonância magnética pela visualização da neovascularização no local da estenose, além da 

presença de vasos sanguíneos friáveis (WINSTEAD et al., 2017). 

A prevenção da evolução da síndrome de Moyamoya pode ser feita através de 

transfusão sanguínea cronicamente, a fim de diminuir a presença de HbS no sangue, ou 

Encéfalo-duro-artério-sinangiose. Ainda que estudos não demonstrem dados concretos sobre a 

redução de AVE nesses pacientes, ambas terapias se mostram seguras e em pacientes sem AF 

se mostram eficazes em evitar AVE em longo prazo (WINSTEAD et al., 2017). Além disso, o 

Doppler Transcraniano em crianças com AF, provou-se eficaz em reduzir em 80,6% a 

ocorrência de AVE nestes pacientes – diminuindo significativamente a ocorrência da principal 

complicação da síndrome de Moyamoya (BERNAUDIN et al., 2016). 

 

3.3 OBESIDADE 

 A obesidade nas crianças com AF se deve a repercussões nutricionais pelas alterações 

proteicas, que acontecem devido à grande demanda metabólica associada com a anemia 

crônica, gerando maior necessidade de nutrientes. Essas alterações levam o paciente à 

subnutrição e a privação do crescimento. A diminuição do consumo de nutrientes ainda se 

associa a repetidas enfermidades e hospitalizações desses pacientes, bem como altos níveis de 

citocinas circulantes relacionadas na defesa imunológica (EKE et al., 2015). 

Em crianças norte-americanas com AF, as causas de obesidade estão relacionadas ao 

uso do medicamento hidroxiureia e procedimento de transfusão sanguínea, por aumentar o 

nível de hemoglobina basal. Foi apontado que para cada grama por aumento de decilitro no 

nível de hemoglobina basal, o risco de obesidade da criança aumenta em 36%. As 
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complicações da obesidade infantil podem incluir: morte precoce, hipertensão arterial 

sistêmica, necrose vascular e asma (EKE et al., 2015). 

 

3.4 ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE) 

Em crianças com AF, o risco de acidente vascular cerebral é 300 vezes maior do que 

em crianças sem a doença. O infarto cerebral assintomático ou silencioso é a complicação 

neurológica mais comum em crianças com a doença falcêmica, com uma incidência de 

aproximadamente 31 a 37%. Em casos de infarto cerebral, crianças que fazem o tratamento 

com transfusão crônica tiveram um risco diminuído em até 58% de infarto recorrente 

(CANCIO et al., 2015).  

Apesar disso, a ressonância magnética ou tomografia computadorizada não é 

recomendada para crianças assintomáticas. Assim, não há consenso sobre o momento 

adequado de triagem para infarto cerebral em crianças com AF (CANCIO et al., 2015). 

 

3.5 VASO-OCLUSÃO E SUAS REPERCUSSÕES SISTÊMICAS 

Outra complicação da AF é a vaso-oclusão, que ocorre pela polimerização da 

hemoglobina falciforme causando rigidez nos glóbulos vermelhos. De maneira geral, os 

sintomas são incomuns durante os 6 primeiros meses de vida, por ter um nível de 

hemoglobina fetal que previne a polimerização da hemoglobina falciforme e impede a oclusão 

(BROUSSE et al., 2015). 

Porém, em alguns lactentes, ocorrem manifestações clínicas precoces, principalmente 

no baço, que podem ser detectadas por exame de contagem de reticulócitos. Quando elevada, 

indica um início precoce de hemólise, podendo desempenhar lesão esplênica no início da 

infância, pois essas células seriam propensas ao aprisionamento esplênico na circulação dos 

leitos filtrantes. Isto ocorre através da adesão à laminina e células endoteliais específicas do 

seio venoso (BROUSSE et al., 2015).  

Outra alteração que ocorre devido à vaso-oclusão é o aumento da expressão das 

moléculas de adesão dos eritrócitos. Em condições normais, os eritrócitos não se aderem em 

outras células, mas, quando alterados, se aderem ao endotélio vascular, criando resistência e 

cisalhamento, aumentando as lesões esplênicas em lactentes com AF (BROUSSE et al., 

2015).  

 

3.6 TROMBOSE VENOSA PROFUNDA 
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Pacientes com AF têm risco aumentado para trombose, principalmente trombose 

microvascular e trombose arterial, devido ao aumento da ativação de plaquetas e fatores de 

coagulação que também são ativados cronicamente (BOECHAT et al., 2015).  

A presença de cateter venoso central é o fator de risco isolado mais importante para 

trombose na população pediátrica, associada a mais de 60% dos casos de trombos em crianças 

e mais de 90% em recém-nascidos. A indicação para a colocação de cateter venoso central é 

relacionada a estados inflamatórios sistêmicos, como por exemplo: síndrome torácica aguda, 

sepse e choque séptico. Portanto, crianças com alto risco de trombose, ou seja, que tenham 

dois fatores de risco associados, geralmente recebem profilaxia para prevenir esses eventos, 

podendo ser usados as heparinas de baixo peso molecular e a varfarina (BOECHAT et al., 

2015). 

Além do uso de cateter, os fatores de risco mais comumente identificados em crianças 

são sepse, imobilidade, malignidade, cirurgia, trauma e cardiopatia congênita (BOECHAT et 

al., 2015). 

 

3.7 NEFROPATIA  

A falcização dos eritrócitos da medula renal produz várias complicações, como: 

defeitos de acidificação renal, defeitos de secreção de K+, hipertensão, hematúria, proteinúria, 

síndrome nefrótica, necrose papilar renal, carcinoma medular renal e insuficiência renal aguda 

e crônica (UNAL et al., 2013). 

 Por isso, alguns marcadores bioquímicos têm sido importantes para o diagnóstico 

precoce de lesão renal, como a microglobulina Beta2 (B2M), em que o aumento nos níveis de 

B2M na urina indica uma capacidade de reabsorção alterada dos túbulos proximais. Já a 

proteinúria é observada em cerca de 20 a 25% dos pacientes com AF e o percentual aumenta 

com a idade, dentro desse grupo e cerca de 32% dos pacientes possuem proteinúria leve e 

moderada. O clearance de creatinina ainda é o método mais frequentemente usado para 

avaliar a função renal em pacientes com AF por ser fácil e barato (UNAL et al., 2013). 

 

3.8 SÍNDROME TORÁCICA AGUDA 

A síndrome torácica aguda é a principal causa de morte e internações em crianças com 

AF. O fator de risco mais comum em crianças pequenas é a infecção viral, mas outros fatores 

como asma e doenças pulmonares crônicas também predispõem à síndrome torácica aguda 

(VANCE et al., 2015). 
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Sua maior incidência ocorre em crianças com menos de 4 anos de idade e a 

prevalência de casos em pacientes reinternados aumenta nos 2 primeiros anos após o primeiro 

episódio de síndrome torácica (VANCE et al., 2015). 

Além disso, a maioria das crianças com idade menor que 4 anos experimentou um 

episódio vaso-oclusivo grave dentro de um ano após o episódio inicial de síndrome torácica. 

Embora não totalmente compreendido, acredita-se que a razão para este aumento de risco seja 

devido à inflamação de curto prazo induzida por vírus e hiperresponsividade das vias aéreas, 

que é cumulativamente prolongada e mais grave na presença de atopia, e que é mais grave 

naqueles com asma (VANCE et al., 2015). 

Como prevenção, a Academia Americana de Pediatria recomenda que toda criança 

com mais de um ano de idade receba a vacina anual contra influenza no início da mesma 

temporada de gripe, o que é uma medida de precaução razoável. Já o Consenso Nacional do 

Instituto de Pulmão e Sangue recomenda o início da terapia com hidroxiureia aos 9 meses de 

idade como uma estratégia de prevenção secundária para os episódios de síndrome torácica 

aguda e reinternação, respectivamente (VANCE et al., 2015). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Como demonstrado, crianças com AF estão expostas a diversas complicações que 

aumentam a mortalidade e/ou diminuem a qualidade de vida desses pacientes, bem como 

reduzem suas funcionalidades quando adultos.  

O rastreio da AF já é realidade em diversos países incluindo Brasil, Estados Unidos e 

Alemanha, e demonstra-se eficaz em realizar o diagnóstico da doença. Assim, é capaz de 

elucidar precocemente a AF ao paciente e seus familiares, permitindo a adesão ao tratamento 

e realização de medidas preventivas antes do aparecimento das repercussões clínicas. 

Nesse sentido, o diagnóstico precoce da AF mostra-se fundamental, bem como os 

métodos de prevenção, para evitar manifestações clínicas que diminuam o bem-estar e saúde 

desses pacientes. 
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