
O QUE É A DOENÇA FALCIFORME?
 É uma doença hereditária que 
acontece no sangue, nos glóbulos 
vermelhos, caracterizada pela presença 
de uma hemoglobina (Hb) diferente,  
chamada de Hemoglobina “S”.  A 
hemoglobina é a proteína responsável 
pelo transporte de oxigênio aos tecidos 
do organismo. A doença falciforme 
envolve assim, a capacidade dos glóbulos vermelhos 
de transportar oxigênio.
 Os glóbulos vermelhos normais são lisos, 
flexíveis e arredondados como a letra “O”, assim eles 
podem se movimentar através dos vasos sanguíneos 
com facilidade. Por outro lado, os glóbulos vermelhos 
com a hemoglobina S  são rígidos e aderentes  e,  
quando ficam em situação de baixa concentração de 
oxigênio,  adquirem a forma de meia lua parecendo-
se com uma foice; por isso, são chamadas de células 
falciformes. 
 Estas células tendem a se juntar e não 
conseguem se mover com facilidade através dos vasos 
sanguíneos, bloqueando e interrompendo o fluxo 
normal do sangue. Este bloqueio é que causa as dores 
e complicações da doença falciforme. Pela diminuição 
da concentração de hemoglobina circulante no corpo, 
a pessoa com doença falciforme é cronicamente 
anêmica. 

Quais são os sintomas mais comuns?
• Crise de dor;
• Anemia crônica (por toda a vida);
• Cansaço;
• Risco maior de infecções;
• Icterícia (“amarelão”).

O QUE CAUSA A DOENÇA FALCIFORME E O 
TRAÇO FALCIFORME?

 A Doença Falciforme é uma condição genética 
hereditária  que ocorre quando uma criança recebe dois 
genes para formação da hemoglobina S (um do pai e 
outro da mãe). Já o traço falciforme não é uma doença, 
mas significa que a pessoa herdou o gene da anemia 
falciforme de um dos pais. 
 Pessoas com traço falciforme não têm nenhum 
dos sintomas da anemia falciforme e vivem  uma vida 
normal, mas eles podem passar o gene aos seus filhos.
 Veja no esquema:

 A mulher com  anemia falciforme pode ter filhos 
com anemia falciforme se o seu parceiro for portador 
do traço falciforme (AS). Se o seu companheiro tiver a 
hemoglobina normal (AA), então ela terá apenas filhos  
com hemoglobina normal ou com traço falciforme.

MULHERES COM A DOENÇA FALCIFORME 
PODEM TER UMA GRAVIDEZ SAUDÁVEL?

 Sim, com o pré-natal precoce e monitoramento 
cuidadoso e periódico,  ela pode ter 
uma gravidez saudável. No entanto, as 
mulheres com anemia falciforme, são 
mais propensas a ter problemas durante 
a gravidez que podem afetar a sua 
saúde e a do seu bebê. Elas devem ser 
vistas frequentemente pelo seu obstetra, 
hematologista, ou prestador de cuidados 

primários de saúde (enfermeiras).
 Durante a gravidez, a doença falciforme pode 
se tornar mais grave e episódios de dor podem ocorrer 
com mais freqüência.
 Doenças renais pré-existentes e falhas 
cardíacas congestivas podem piorar durante a 
gravidez, mesmo com tratamento adequado. O 
acompanhamento nestes casos deve ser realizado, 
pela equipe de saúde, sem interrupção.
 Algumas mulheres não apresentam alteração 
na sua doença durante a gravidez, mas se as 
crises de dor surgirem elas podem ser tratadas com 
medicamentos que não prejudiquem o feto.  
 Uma mulher grávida com anemia falciforme 
tem um risco maior de parto pré-termo e de ter um 
bebê abaixo do peso.

Procure seu médico sempre que surgir 
algum sintoma!
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DOENÇA FALCIFORME 
E GRAVIDEZ

O  Q U E  V O C Ê  D E V E  S A B E R

Os cuidados na gravidez incluem uma dieta alimentar 
saudável, vitaminas, suplementação de ácido fólico e 
prevenção de desidratação.
 

AS MULHERES COM TRAÇO FALCIFORME 
PODEM TER UMA GRAVIDEZ SAUDÁVEL?

 Sim, as gestantes que têm o traço falciforme 
podem ter uma gravidez saudável e  devem seguir as 

orientações gerais dadas  no pré-natal.  
 Geralmente, mulheres com o traço 
falciforme não apresentam risco 
aumentado para complicações, mas 
podem apresentar infecções frequentes 
no trato urinário. É importante também 
lembrar que a mulher com o traço 

falciforme pode ter anemia por deficiência de ferro 
durante a gravidez, necessitando de suplementação 
de ferro por este motivo. Por outro lado, a mulher 
grávida, com anemia falciforme, NÃO deve 
receber suplementação de ferro, que pode lhe ser 
prejudicial.

EXISTE ALGUMA RECOMENDAÇÃO DE PARTO 
PARA MULHERES COM DOENÇA FALCIFORME?
 Não, a maioria delas pode ter um parto vaginal 
a menos que haja outras complicações.

TODA MÃE, COM OU SEM A DOENÇA FALCIFORME, 
PODE E DEVE AMAMENTAR SEUS FILHOS. 

AMAMENTAR O SEU BEBÊ É UM GESTO DE AMOR, 
CARINHO, SAÚDE E PROTEÇÃO.

Dúvidas, entre em contato com a FEPE:
(41) 3111-1836

secretaria@fepe.org.br
testedopezinhoab@saude.sc.gov.br

REFERÊNCIAS: 
Gestação em Mulheres com Doença Falciforme - 

Ministério da Saúde

A mulher grávida com anemia 
falciforme NÃO deve receber 

suplementação de ferro.


