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Descrição:
A doença falciforme (DF) é uma doença hereditária e foi descrita pela primeira vez em
1910 por um cardiologista de Chicago, James Herrick. Trata-se de uma mutação no gene
que codifica a cadeia beta da globina, localizado no cromossoma 11. Como consequência
dessa mutação, ocorre a troca do ácido glutâmico pela valina na posição 6, originando a
hemoglobina HbS, em substituição à hemoglobina normal, a hemoglobina A (HbA). A
troca do aminoácido acarreta alterações nas propriedades da hemoglobina, tornando a
HbS mais propensa à polimerização, quando desoxigenada (1). A HbS teve origem nos
continentes africano e asiático, de forma independente. Sua introdução no Brasil remete
ao período da escravidão, quando da imigração forçada de negros. Embora a incidência
precisa da HbS no País ainda não esteja estabelecida, estima-se que 3 a 8% da
população brasileira apresentem o traço falciforme, de acordo com a amplitude da
fixação original e do fluxo da população negra em cada região do País (2). Estima-se que
no Brasil o número de indivíduos com traço falciforme seja de 7 milhões, com
prevalência na população geral entre 2 e 8% (3). Embora a DF determine elevadas
morbidade e mortalidade, principalmente nos primeiros 5 anos de vida (4), a mortalidade
das crianças com DF nos primeiros 10 anos de vida tem diminuído (5). Apesar de a
maioria dos genótipos da DF determinar diminuição da expectativa de vida, a anemia
falciforme, estado de homozigose para hemoglobina S, representa o genótipo mais
comum e a apresentação clínica mais grave da doença. Vários estudos mostram maior
incidência de óbitos e menor sobrevida entre pacientes com anemia falciforme (6).
Dessa forma, o objetivo desse estudo será avaliar a incidência de hemoglobinopatias em
nascidos no Estado de Pernambuco e estabelecer os índices estatísticos de cada tipo ao
longo do tempo, assim como realizar previsões estatísticas para as próximas gerações,
em especial a anemia falciforme.
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