
ESFEROCITOSE HEREDITÁRIA 

AVALIAÇÃO CLÍNICA 
Anamnese  
Exame clínico completo  
Orientação sobre a doença 
Fornecer manual explicativo sobre a doença 
Iniciar ácido fólico 

AVALIAÇÃO LABORATORIAL 
Hemograma completo 
Curva de fragilidade osmótica incubada 
Bioquímica (glicemia prova de função hepática, renal e eletrólitos)  
Sorologias (HIV, HTLV, hepatites A, B, C, Chagas, VDRL) 
TAP e PTT 
EAS e Parasitológico de fezes 

ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL 
O acompanhamento ambulatorial subseqüente será quadrimensal precedido de exames laboratoriais (hemograma completo, 
bioquímica). 
Exames sorológicos serão realizados anualmente.  
Estão incluídos neste acompanhamento apenas os pacientes com idade inferior a 18 anos. Além desses, os pacientes 
sintomáticos com Hb <11g/dl de qualquer idade. 

DIAGNÓSTICO: 
Presença de numerosos esferócitos no sangue periférico.  
Teste de fragilidade osmótica incubada positivo 
CHCM >25g/dl 
Hb entre 8-13g/dl 
Reticuloc itose 
Bilirrubinemia indireta 

TRATAMENTO: 
Uso de ácido fólico 
Esplenectomia 
Veja PROTOCOLOS HEMOTERÁPICOS 

INDICAÇÕES DE ESPLENECTOMIA: 
1-Anemia hemolítica importante (Hb <8g/dl) com hiperesplenismo; 

2-Atraso no desenvolvimento; 

3-Anemia hemolítica moderada (Hb<11), mas com sintomatologia e complicações relacionadas com a anemia/hemólise como 
litíase biliar, ulcera de pernas, ou massas eritropoéticas; 

4-Crianças com hemólise grave (Hb<6) devem ser esplenectomizadas mais precocemente, mas não antes dos 3-4 anos de 
idade. 

INFECÇÕES: 
Os indivíduos esplenectomizados apresentam maior propensão a sepse por Pneumococcus, Neisseria meningitidis, 
Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Estafilococccus e Estreptococcus. Devem por isto fazer vacinas antipeumocóccica, 
anti-menigocócica, e anti-Haemophilus, antes da esplenectomia. 

Após esplenectomia deverá ser feita profilaxia antibiótica por 1-2 anos com penicilina benzatina (600.000UI) em crianças 10-
20Kg e 1.200.000UI acima 20Kg) ou penicilina oral 10mg/kg de 12/12h na criança e 250-500mg de 12/12h no adulto). Nos 
pacientes alérgicos usar eritromicina em dose usual. 

TROMBOSE 
Indivíduos esplenectomizados apresentam maior incidência de trombose, portanto devem ser mantidos em uso de AAS 
100mg/dia. 



GRAVIDEZ  
Gestantes com esferocitose deverão ser mantidas com Hb=10g/dl, transfusões poderão ser necessárias nos casos de 
anemia (Hb <10g/dl).                   

CRITÉRIOS DE ALTA DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO 
Crianças deverão fazer acompanhamento anualmente até completar 18 anos quando será analisada à necessidade de 
tratamento especializado. Deverão fazer exames laboratoriais prévios a consulta de rotina. 

Pacientes >18 anos de idade, esplenectomizados que se mantiverem assintomáticos por 6 meses após esplenectomia; 

Pacientes >18 anos não esplenectomizados, assintomáticos com Hb>11g/dl; 

Deverão receber Alta com orientação sobre os critérios de reativação de matrícula como: sintomas de anemia hemolítica 
(palidez, icterícia, cansaço), gestantes durante o pré-natal e cirurgia de grande porte. 

RESUMO DO DIAGNÓSTICO DE ESFEROCITOSE 

 Leve Moderada Moderadamente            
severa 

Severa 

Hemoglobina 11 – 13% 8 – 11% 6 – 8% 6% 

Reticulócitos 3 – 8% > 8% > 10% > 10% 

Bilirrubina Total 1 - 2  2 - 3 > 3 

Curva de Fragilidade N ou levemente alterada 

Curva de Fragilidade 
incubada Alterada 

Claramente alterada 

Necessidade 
transfusional 0 - 1 0 - 2 > 3 regular 

Necessidade 
esplenectomia NÃO Se vitalidade↓ 

Necessária 
< 5 anos 

Necessária 
< 3 anos 

 

  


