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1.Resumo 

As hemoglobinopatias constituem um grupo de alterações genéticas decorrentes da 

produção de moléculas estruturalmente alteradas ou pela síntese deficiente de 

globina alfa ou beta que representam as formas mais comuns de anemia hemolítica 

hereditária. A doença falciforme é a hemoglobinopatia com maior prevalência na 

população brasileira.As síndromes talassêmicas são consequentes da diminuição ou 

ausência de síntese de uma ou mais cadeias da globina, que leva ao acúmulo do 

outro tipo cuja síntese está preservada. O presente trabalho teve por objetivo 

descrever a prevalência e o perfil socioeconômico de pacientes com 

hemoglobinopatias assistidos no ambulatório de aconselhamento genético de um 

hospital do interior paulista. Estudo descritivo, retrospectivo, observacional de 

caráter quantitativo, no qual foram revisados prontuários médicos de pacientes 

atendidos no ambulatório de Aconselhamento Genético que realizaram exame de 

eletroforese em acetato de celulose com pH alcalino para diagnóstico de 

hemoglobinas variantes, no período compreendido entre fevereiro a dezembro de 

2013. A amostra estudada foi composta por 86 pacientes,com idade média de 10,8 

anos, 51 do gênero masculino e 35 do feminino. O estudo foi aprovado pelo CEP em 

atendimento à resolução 198 do CNS.O poder aquisitivo das famílias foi avaliado 

pelo critério de classificação econômica proposto pela Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa (ABEP).Metade das famíliaspertencia às classes D e C2. 

Praticamente 92% dos pais e mães estavam empregados, 67% possuíam ensino 

fundamental incompleto, 95% residiam em casa de alvenaria e 100% dasmoradias 

dispunham de água encanada e rede de esgoto. A grande maioria dos pacientes 

frequentava o ensino fundamental.A prevalência de anemia hereditária por 

talassemias e hemoglobinas variantes na amostra avaliada foi de 29%: 76% de 

talassemia alfa heterozigota, 20%de heterozigose para hemoglobina S (Hb AS) e 

4%de heterozigose para hemoglobina C (HbAC). Com uma maior prevalência na 

população caucasóide (64%) que entre os negróides (36%). A ocorrência de 

antecedentes familiares para anemias hereditárias foi verificada em 44% da 

população avaliada.Os resultados obtidos, embora preliminares, demonstram a 

relevância do problema em termos de Saúde Pública no Brasil e justifica a 

necessidade da implantaçäo de programas para a detecçäo e orientaçäo dos 

portadores destas patologias no que se refere a medidas preventivas. 



2.Introdução 

As hemoglobinopatias constituem um grupo de alterações genéticas decorrentes da 

produção de moléculas estruturalmente alteradas ou pela síntese deficiente de 

globina alfa ou beta que representam as formas mais comuns de anemia hemolítica 

hereditária. A doença falciforme é a hemoglobinopatia com maior prevalência na 

população brasileira. As síndromes talassêmicas são conseqüentes da diminuição 

ou ausência de síntese de uma ou mais cadeias da globina, que leva ao acúmulo do 

outro tipo cuja síntese está preservada.  

3.Objetivos 

O presente trabalho teve por objetivo descrever a prevalência e o perfil  

socioeconômico de pacientes com hemoglobinopatias assistidos no ambulatório de 

aconselhamento genético de um hospital do interior paulista. 

4- Metodologia 

Estudo descritivo, retrospectivo, observacional de caráter quantitativo, no qual foram 

revisados prontuários médicos de pacientes atendidos no ambulatório de 

Aconselhamento Genético de um hospital escola do interior paulista que realizaram 

exame de eletroforese em acetato de celulose com pH alcalino para diagnóstico de 

hemoglobinas variantes, no período compreendido entre fevereiro a dezembro de 

2013.A amostra estudada foi composta por 86 pacientes,com idade média de 10,8 

anos, 51 do gênero masculino e 35 do feminino.Os dados foram registrados em 

formulário elaborado para o próprio projeto contendo informações sobre idade, 

gênero, características raciais, poder aquisitivo das famílias, condições de moradia, 

escolaridade dos pais e dos pacientes além de informações sobre opadrão de 

hemoglobina.O poder aquisitivo das famílias foi avaliado pelo critério de 

classificação econômica proposto pela Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa (ABEP).O padrão de hemoglobina foi obtido após realização de exame de 

eletroforese em acetato de celulose com pH alcalino. 

5.Desenvolvimento 



Estudo realizado em 5 fases: definição do objeto da pesquisa; elaboração do 

instrumento para coleta de dados, submissão ao CEP; seleção dos prontuários, e 

apresentação dos resultados. 

6.Resultados Preliminares 

Metade das famílias pertencia às classes D e C2. Praticamente 92% dos pais e 

mães estavam empregados, 67% possuíam ensino fundamental incompleto, 95% 

residiam em casa de alvenaria e 100% das moradias dispunham de água encanada 

e rede de esgoto. A grande maioria dos pacientes frequentava o ensino 

fundamental. A prevalência de anemia hereditária por talassemias e hemoglobinas 

variantes na amostra avaliada foi de 29%: 76% de talassemia alfa heterozigota, 20% 

de heterozigose para hemoglobina S (Hb AS) e 4% de heterozigose para 

hemoglobina C (Hb AC). Com uma maior prevalência na população caucasóide 

(64%) que entre os negróides (36%). A ocorrência de antecedentes familiares para 

anemias hereditárias foi verificada em 44% da população avaliada. Os resultados 

obtidos, embora preliminares, demonstram a relevância do problema em termos de 

Saúde Pública no Brasil e justifica a necessidade da implantaçäo de programas para 

a detecçäo e orientaçäo dos portadores destas patologias no que se refere a 

medidas preventivas. 
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