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1. Resumo 

Causada por infecção por protozoários do gênero Plasmodium, a malária é 

considerada um problema de Saúde Pública em regiões de clima tropical, como a 

Amazônia e o continente africano. No ciclo do parasita, a hemácia é a célula crucial 

para o desenvolvimento parasitário e as complicações da doença e, distúrbios nas 

hemácias, podem ser considerados fatores de proteção à doença. Dentre todos os 

distúrbios eritrocíticos, a anemia falciforme, doença em que os eritrócitos perdem 

seu formato original e assumem o formato de “foice”, graças à HbS, uma molécula 

instável de hemoglobina, é a doença que mais comumente está relacionada à 

proteção contra o parasita. Este trabalho visa, com base em dados obtidos através 

da literatura, estabelecer a relação entre os alelos da HbS como fatores de proteção 

contra o P. falciparum. 

2. Introdução 

Decorrente de uma infecção por protozoários do gênero Plasmodium (Lacerda-

Queiroz et al., 2012), a malária é responsável por uma grande taxa de morbidade e 

mortalidade em países de clima tropical, segundo a OMS (Machado et a.l, 2010). 

O eritrócito é de grande importância no ciclo de vida do parasita, e qualquer 

distúrbio nas hemácias pode causar um ambiente desfavorável para o parasita. 

Como exemplo temos as hemoglobinopatias, e dentre essas, a que confere a maior 

proteção é a anemia falciforme (Machado et al., 2010). 

3. Objetivo 

Descrever a contribuição do alelo HbS, tanto em homozigose como em 

heterozigose, como fator de proteção contra o P.falciparum. 

4. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com dados obtidos de artigos científicos 

através de buscas no Portal Scielo, Bireme e  PubMed, sendo utilizado como 

descritores as palavras: anemia falciforme, célula falciforme, malária, traço 

falcêmico, Plasmodium falciparum e HbS. 

5. Desenvolvimento 



Allison (1954) publicou o primeiro trabalho sobre o tema, descrevendo a 

incidência do alelo HbS na África subsaariana como uma vantagem seletiva, uma 

vez que o número de indivíduos com o gene para hemoglobina S é proporcional ao 

grau de endemia no local, e em locais hiperendêmicos, as crianças possuidoras do 

traço tem um chance de sobrevivência maior que as sem o traço. 

A HbS é uma hemoglobina instável que, quando polimerizada e em situações 

de hipóxia, deforma a estrutura da hemoglobina, dando à mesma a forma de uma 

foice, originando o nome da doença. A falcização da hemácia traz como 

consequência uma deficiência no aporte de oxigênio, refletindo a condição de 

hipóxia também nos tecidos, e o acúmulo de drepanócitos nas articulações, levando 

a vaso-oclusões e crises de dor (NOGUEIRA et al., 2013). 

Chamamos de traço falciforme a heterozigose de hemoglobina S, ou seja, 

quando apresentam o alelo normal A e o alelo mutado S, sendo os indivíduos 

normais são caracterizados como HbAA, os com a heterozigose, ou traço falcêmico, 

são HbAS, e os homozigotos, que apresentam a anemia falciforme, são HbSS 

(NOGUEIRA et al., 2013). 

 Diz Machado et al. (2010) que, tanto a homozigose quanto a heterozigose da 

HbS, assim como outras doenças hematológicas, oferecem alguma proteção contra 

o parasita da malária, o Plasmodium, mais especificamente o Plasmodium 

falciparum. 

Gong et al. (2013) relatou que alguns fatores contribuem para a criação de um 

ambiente inóspito para o parasita, tais como o encolhimento osmótico das hemácias, 

a menor taxa de potássio intracelular e/ou a alta concentração de hemoglobina. 

Luzatto (2012) comprova que um dos grandes responsáveis pela baixa 

densidade parasitaria é a fagocitose esplênica das células parasitadas, mas ressalta 

que também há outros mecanismos que auxiliam na resistência, como a inibição da 

citoaderência às células endoteliais, diminuindo assim a chance de malária cerebral. 

Makani et al. (2011) nos diz que a malária é claramente considerada um dos 

maiores causadores de morte em pacientes internados com anemia falciforme, mas 

as evidências não podem provar esta hipótese, uma vez que o estudo dele foi feito 

em áreas de grande transmissão e mostrou que a prevalência é menor  em 



indivíduos HbSS do que HbAA, mas levanta a questão se é a HbS que confere a 

proteção, já que deveria promover uma resistência maior na anemia falciforme do 

que no traço falcêmico, sendo que no primeiro está em maior quantidade. 

6. Resultados preliminares 

Por meio dos dados levantados durante a pesquisa, podemos observar que 

diversos fatores contribuem para a proteção da presença do alelo HbS contra o 

Plasmodium, é necessária uma pesquisa mais profunda para estabelecer os 

mecanismos responsáveis por tal efeito. 
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