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1. RESUMO 
 

 Hemoglobinopatias são caracterizadas por alterações nos genes 

responsáveis pela síntese das globinas que, devido a estas alterações apresentam-

se em quantias inadequadas ou de forma afuncional. A anemia falciforme e o traço 

falcêmico caracterizam-se pela substituição total ou parcial da hemoglobina A (HbA) 

hemoglobina funcional, encontrada em indivíduos saudáveis, pela hemoglobina S 

(HbS). A presença da HbS acarreta em mudanças morfológicas e funcionais no 

eritrócito, causando o afoiçamento e a diminuição da oxigenação das hemácias, dos 

demais tecidos e orgãos. O diagnóstico dessa patologia é realizado por métodos 

laboratoriais, como por exemplo,  o método de Metabisulfito de Sódio, que avalia 

mudanças morfológicas de eritrócitos em lâmina selada, sem oxigênio. Entretanto, 

devido aos avanços tecnológicos, aplicam-se também para o diagnóstico e 

aconselhamento genético (diagnóstico precoce) métodos moleculares, como por 

exemplo, a Eletroforese em Gel de Celulose e o PCR, que têm como objetivo 

identificar a presença das alterações genéticas responsáveis pela manifestação da 

doença. 

 
2. INTRODUÇÃO 

A doença falciforme é uma patologia hematológica hereditária, caracterizada 

pela alteração da constituição da hemoglobina adulta (Hb A). Está alteração tem, 

como principal conseqüência, a modificação estrutural do eritrócito que, ao invés da 

forma bicôncava característica, passa a apresentar forma similar a de foice (sickle), 

pela presença da hemoglobina S (Hb S). Nos indivíduos normais, predomina-se o 

tipo A de hemoglobina (96-98%), sendo esta constituída por duas cadeias de 

globinas do tipo alfa (α2) e duas do tipo beta (β2). Estas duas cadeias, quando 

juntas, formam um tetrâmero com dimensões de 50x55x64nm, peso molecular de 

64.458 dáltons e 574 aminoácidos, pertencendo destes, 141 às cadeias do tipo alfa 

e 146 às cadeias do tipo beta. Para que tais globinas sejam sintetizadas, existem 

sequências gênicas específicas, que garantem sua integridade e funcionalidade.  

Uma modificação nestas sequências, resulta na sintetização de globinas com 

características diferenciadas que, posteriormente, formaram hemoglobinas 

alteradas, denominadas de hemoglobinas variantes (DOMINGOS; NAOUM, 1997). 



A anemia falciforme pertence ao grupo das anemias hemolíticas, e esta 

caracterizada pela herança homogizótica da HbS. Esta nova hemoglobina é 

produzida após a substituição da base nitrogenada timina (T) por adenina (A), 

ocasionando a substituição do aminoácido ácido glutâmico por valina, na porção seis 

da cadeia beta, este fato leva á produção de propriedades físico-químicas bem 

diferentes das encontradas na Hb normal, principalmente devido à perda de duas 

cargas elétricas por molécula de Hb, o que se dá pela ausência do ácido-glutamico. 

Apresenta também estabilidade e solubilidade diferente, existindo uma forte 

tendência á formação de polímeros, quando na sua forma de desoxihemoglobina, a 

partir dessas diferenças tem-se uma série de alterações na estrutura da hemácia, 

ocasionando a deformação e enrijecimento da sua membrana celular, o que irá 

desencadear o processo patológico inicial da doença, a vaso-oclusão, acarretando 

todas as alterações estruturais e funcionais nos diversos órgãos e sistemas do 

paciente (NETO; PITOMBEIRA, 2003 apud BUNN, 1997 ; NAOUM ; NAOUM, 2005). 

 
3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

Avaliar os métodos moleculares utilizados no diagnóstico da hemoglobinopatia 

genética apresentada em indivíduos portadores do gene HbS. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Descrever as características moleculares, genéticas e fisiopatológicas da HbS, 

indicando o método mais eficaz para seu diagnóstico.  

 
4. METODOLOGIA 

Realização de revisão literária em livros e artigos científicos relacionados à 

hematologia, biologia molecular e técnicas de Hibridização e PCR. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

A molécula de hemoglobina é constituída por uma porção protéica (globina) e 

uma porção que corresponde ao heme. A globina é formada por um par de cadeias 

polipeptídicas que apresentam aproximadamente 140 aminoácidos. No adulto 

encontra-se uma hemoglobina que apresenta duas cadeias alfa (α2) e duas do tipo 

beta (β2) representada por HbA - α2β2. As cadeias alfa possuem 141 aminoácidos 

com valina-leucina na seqüência terminal, e as cadeias beta apresentam 146 

aminoácidos com valina-histidina-leucina na seqüência terminal. Estas cadeias não 



possuem ligações covalentes entre si e se dispõe espacialmente formando um 

tetrâmero. A porção heme é composta por quatro grupos heme onde cada heme é 

constituído por um anel protoporfirínico contendo um átomo de ferro. O heme e a 

globina apresentam ligações covalentes entre si, que ocorrem entre as histidinas da 

cadeia polipeptídica e o radical propil do pirrol. Sendo assim, o ferro irá se ligar à 

globina através da histidina proximal e será responsável por carregar uma molécula 

de oxigênio a partir de uma ligação fraca com a histidina distal, originando o que se 

conhece como, oxihemoglobina. A síntese da hemoglobina inicia-se no 

proeritroblasto e vai aumentado durante a maturação da célula até a fase de 

reticulócito, sendo esses responsáveis por 35% da produção total de hemoglobina, 

os eritrócitos não sintetizam hemoglobina. A normalidade dessa síntese depende de: 

suprimento adequado de ferro, síntese das protoporfirinas e síntese da globina. A 

transferrina é responsável por encaminhar o ferro até os precursores eritróides 

através do sangue, o ferro liga-se ao receptor da transferrina na membrana das 

células eritroblásticas e é endocitado para o interior da mitocôndria onde irá se 

acoplar à protoporfirina, dando origem ao heme (AZEVEDO, 2008). 

Na mitocôndria da célula irá ocorrer a síntese do heme, que depende da 

síntese das protoporfirinas. A síntese da globina ocorre nos ribossomos e inicia-se 

através da expressão de genes estruturais herdados. Cada célula eritróide, contém 

quatro genes alfa (α), dois genes beta (β), dois delta (δ), 4 genes gama (γ), dois zeta 

(ξ) e dois épslon (ε). Os genes alfa e zeta estão no cromossomo 16 e os demais no 

cromossomo 11. Cada gene irá apresentar como produto um tipo de cadeia de 

globina que varia de acordo com o desenvolvimento do organismo desde a fase 

embrionária até depois do nascimento. As cadeias irão se agrupar, duas a duas 

dando origem a diferentes tipos de hemoglobinas, que podem ser divididas em 

embrionárias e adultas. As hemoglobinas embrionárias são: Gower I (ξ2ε2); Gower II 

(α2ε2), e as hemoglobinas do adulto: HbA1 (α2β2), presente em 95 a 98% da 

população, HbA2 (α2δ2) 2 a 4% da população e HbF (α2γ2), presente em 0 a 2% da 

população (AZEVEDO, 2008). 

A hemoglobina fetal esta presente no recém nascido em grandes quantidades 

sendo gradualmente substituída pela HbA, até os seis meses de idade, sendo que a 

síntese da hemoglobina depende da expressão de determinados genes, alterações 

ou mutações cromossômicas podem dar origem a variantes estruturais da 

hemoglobina, ou até mesmo impedir a produção de uma cadeia polipeptídica. A 



substituição de um aminoácido da cadeia pode resultar ou não na perda de função 

da hemoglobina, se esta alteração for expressa clinicamente, será classificada como 

hemoglobinopatia. Exemplos de substituições na cadeia alfa: HbM, troca da histidina 

pela tirosina na 58° posição; HbO, troca do acido glutâmico pela lisina na 116ª 

posição. Exemplos de substituição na cadeia beta: HbS, troca do ácido glutâmico 

pela valina na 6ª posição; HbC, troca do ácido glutâmico pela lisina na 6ª posição; 

HbD, troca do ácido glutâmico pela glicina na 121ª posição; HbE, troca do ácido 

glutâmico pela lisina na 26ª posição. Exemplos de hemoglobinas instáveis: HbH, 

tetrâmero de β; HbBart, tetrâmero de γ (AZEVEDO, 2008). 

 A hemoglobina é responsável pelo transporte de gases, como oxigênio e gás 

carbônico. O oxigênio liga-se ao gás carbônico e o entrega aos tecidos o que facilita 

sua excreção. Alguns fatores como pH, pressão parcial de oxigênio e o 2,3 

difosfoglicerato controlam a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. A liberação de 

oxigênio para os tecidos ocorre por diferença de pressão parcial, que é baixa nos 

tecidos, com liberação de oxigênio, alteração da conformação do ferro, afastamento 

das cadeias beta da globina e entrada de 2,3 difosfoglicerato na bolsa central, 

resultando na deoxihemoglobina (forma tensa). Nos pulmões, ocorre a captação de 

oxigênio, também ocorre por diferença de pressão parcial de oxigênio, porém nos 

tecidos a pressão é maior, ligação do oxigênio com o ferro, alteração da 

conformação do ferro, aproximação das cadeias beta e liberação de 2,3 

difosfoglicerato, produzindo oxihemoglobina (forma relaxada). Portanto, em casos de 

pacientes anêmicos, com doenças cardíacas e pulmonares os níveis de 2,3 

difosfoglicerato tendem a aumentar, aumentando a liberação de oxigênio para os 

tecidos (AZEVEDO, 2008). 

Denomina-se anemia a deficiência da oxigenação dos tecidos do organismo, 

podendo ser consequência da diminuição de eritrócitos e/ou da quantia de 

hemoglobina, resultando sempre de um desequilíbrio entre síntese e degradação de 

eritrócitos. Podemos classificá-las, de forma geral, em regenerativas – que têm 

causa periférica, como hiperhemólise ou hemorragias graves; ou então, 

arregenerativas – que apresentam comprometimento da medula óssea, resultando 

na síntese ineficaz de eritrócitos, podendo ser originada por deficiência nutricional de 

vitamina B12 e ferro ou insuficiência da medula óssea, por exemplo. Outra maneira 

de classificar as anemias é de acordo com sua principal causa como eritropoese 

ineficaz, perda sanguínea, destruição aumentada. As anemias geradas pelo 



aumento da destruição dos eritrócitos fazem parte do grupo de anemias 

regenerativas, são chamadas também de anemias hemolíticas. A destruição do 

eritrócito pode ocorrer na circulação, denominada de hemólise intravascular, ou, 

pode ocorrer no baço e fígado, denominada de hemólise extravascular. Outra 

divisão realizada no grupo das anemias hemolíticas é feita de acordo com a causa 

da hemólise, sendo assim, quando o eritrócito apresenta algum defeito, em seu 

conteúdo e/ou em sua membrana, são chamadas de intrínsecas ou intraglobulares – 

geralmente hereditárias, como hemoglobinopatias, enzimopatias ou anomalias de 

membrana. Porém, quando a causa da hemólise é gerada por agressão ao eritrócito, 

estas são chamadas de extrínsecas ou extraglobulares – são sempre adquiridas, 

como destruição por toxinas (infecções, Saturnismo), destruição por parasitas 

(bartonelose, malária), destruição por anticorpos (anemia hemolítica auto imune, 

doença hemolítica do recém-nascido) e destruição por trauma mecânico 

(coagulação intravascular disseminada, alterações vasculares, próteses valvares) 

(AZEVEDO, 2008). 

As anemias hemolíticas são caracterizadas por estados anêmicos devido à 

diminuição da sobrevida dos eritrócitos. Consideradas como anemias regenerativas, 

uma vez que a causa é periférica (hemólise) e a medula responde produzindo mais 

células acarretando uma reticulocitose no sangue circulante. Se ocorrer na 

circulação a hemólise é caracterizada como hemólise intravascular, apresentando 

aumento da hemoglobina plasmática e saturação de sua proteína de transporte, a 

haptoglobina. Nestes casos, a hemoglobina livre é oxidada e combina-se com a 

albumina originando a metalbumina, dependendo do grau de hemólise podemos 

encontrar hemoglobinúria e hemossiderinúria. Quando a hemólise é extravascular, 

os macrófagos do baço e fígado serão responsáveis pela fagocitose dos eritrócitos 

anormais, e o processo anêmico tem como parâmetros bioquímicos alterados, o 

aumento de bilirrubina e do urobilinogênio. A análise da morfologia dos eritrócitos no 

esfregaço é de extrema importância para direcionar o diagnóstico específico dos 

diferentes tipos de anemias hemolíticas (AZEVEDO, 2008).     

A anemia falciforme é uma β hemoglobinopatia hereditária, caracterizada pela 

presença de uma hemoglobina anormal, conhecida como HbS. Esta hemoglobina é 

resultante de uma mutação no gene que codifica a cadeia β da globina, produzindo 

uma alteração estrutural na molécula com a substituição de uma base nitrogenada 

no DNA, alterando o códon GAC para GTC, o que irá acarretar a troca do ácido 



glutâmico pela valina, na posição número seis da cadeia β da globina. Esta 

substituição de aminoácidos presentes na HbS irá modificar a carga elétrica da 

molécula, pelo fato de o ácido glutâmico apresentar carga negativa e a valina ser um 

aminoácido de carga neutra. Tal fato resulta laboratorialmente em uma mobilidade 

mais lenta da HbS, quando comparada com a HbA normal em eletroforese de pH 

alcalino. A troca de aminoácidos na HbS modifica a estrutura da molécula, uma vez 

que na HbA o ácido glutâmico auxilia no afastamento das moléculas de hemoglobina 

desoxigenadas, e a entrada da valina nesta posição favorece a polimerização e 

formação dos tetrâmeros sob condições de baixo teor de oxigênio ou baixo pH. 

Capazes de deformar o eritrócito, os tetrâmeros são rígidos fazendo com que o 

mesmo adquira a forma de foice e consequentemente hemólise. A falcização é um 

processo reversível com a reoxigenação. As hemácias falciformes são inflexíveis, 

sua forma estranha e sua rigidez celular, aumentam a viscosidade sanguínea, levam 

a estase e obstrução mecânica das pequenas artérias e capilares, ocasionando o 

encurtamento da vida média dos glóbulos vermelhos, fenômenos de vaso-oclusão e 

episódios de dor e lesão de órgãos (AZEVEDO, 2008).  

Transmitida por um gene semi-dominante a anemia falciforme pode se 

manifestar em heterozigose (HbS/HbA), dando origem ao estigma ou portador da 

anemia falciforme, ou em homozigose (HbS/HbS) que está relacionado à doença 

falciforme. O traço falcêmico é uma condição presente em indivíduos portadores da 

doença falciforme, onde o defeito genético se caracteriza pela presença da HbS na 

forma heterozigota (HbA/HbS). O portador não irá manifestar alterações clinicas e 

hematológicas evidentes, a HbS em concentrações inferiores a 50% nos eritrócitos, 

não cristaliza e o risco de falcização é pequeno, as crises nestes indivíduos podem 

ocorrer em situações onde a tensão de oxigênio é muito baixa (AZEVEDO, 2008).  

 A fisiopatologia da doença é caracterizada pelo afoiçamento e depende do 

grau de oxigenação da molécula de hemoglobina, do pH do meio e da hidratação do 

paciente. Quando na circulação as células falciformes, aumentam a viscosidade do 

sangue, diminuindo o fluxo sanguíneo e propiciando a falcização de outras células. 

O processo de falcização leva algum tempo para ocorrer, por este fato os eritrócitos 

em forma de foice não são encontrados facilmente no sangue circulante, uma vez 

que retornam ao pulmão se reoxigenam e retornam a sua forma normal. Observou-

se nos pacientes alterações vasculares e endoteliais como maior expressão de 

proteínas de adesão, ativação de neutrófilos e diminuição da produção de óxido 



nítrico, que parecem contribuir diretamente para os fenômenos vaso-oclusivos. 

Existem duas manifestações importantes que são decorrentes da fisiopatologia da 

anemia falciforme: a hemólise crônica e as crises falcêmicas, sendo a primeira 

decorrente da destruição precoce dos eritrócitos anormais pelo SMF e a segunda 

pode ocorrer de três formas: obstrução dos vasos sanguíneos devido ao acúmulo de 

eritrócitos falcizados causando lesão tecidual, o que caracteriza a crise vaso-

oclusiva, que pode ser precipitadas por infecções, desidratação e estresse. Crise 

hemolítica, caracterizada por anemia intensa decorrente de hemólise, onde a 

sequestração súbita de sangue pelo baço ocorre principalmente em crianças com 

desidratação ou acidose metabólica, levando a choque hipovolêmico e 

esplenomegalia, os múltiplos infartos esplênicos podem levar a hipoesplenia ou a 

autoesplenectomia nos indivíduos com a doença. E a crise aplástica , que 

geralmente esta associada a uma infecção, caracterizada por insuficiência da 

medula óssea devido a hiperatividade compensadora exibindo um quadro anêmico 

grave acompanhado de reticulopenia (AZEVEDO, 2008). 

 O declínio dos níveis de hemoglobina fetal (HbF) após o sexto mês de 

vida da criança irão acarretar um dos sintomas iniciais da anemia falciforme, a 

anemia hemolítica. A HbF é considerada um fator de proteção contra os fenômenos 

de falcização, pelo fato de possuir maior afinidade pelo oxigênio. Sendo assim, estão 

sendo realizados estudos com pacientes falcêmicos que apresentam uma condição 

clinicamente benigna conhecida como Persistência Hereditária da Hemoglobina 

Fetal (PHHF), caracterizada por síntese contínua de HbF na vida adulta e ausência 

de alterações hematológicas. Os níveis de HbF podem ser considerados como um 

dos principais fatores modificadores da expressão clinica dos indivíduos com anemia 

falciforme, uma vez que este percentual de HbF influencia não só nos valores 

hematimétricos laboratoriais, como também no quadro clínico dos pacientes infantis 

e adultos portadores dessa anemia (GILMAN, 1985; NAOUM, 2000; MOUSINHO-

RIBEIRO et al, 2008; PLATT et al, 1994; CHARACHE, 1992; NAOUM, 1997; COSTA 

et al, 2002). 

Como exemplo temos os casos onde níveis elevados de HbF são associados 

à poucos eventos de vaso-oclusão, baixos episódios de seqüestro esplênico e 

mortalidade precoce reduzida. A associação da PHHF em casos de anemia 

falciforme mostra-se favorável hematologicamente, uma vez que na interação entre 

HbS e PHHF as células-F irão apresentar baixas concentrações de HbS, o que 



inibirá a polimerização da HbS e também o processo de falcização dos eritrócitos. 

Sendo assim, pode-se admitir que a concentração intra-eritrocitária da HbF é 

importante na proteção contra o processo de polimerização e falcização, pois não 

interage com a HbS quando esta se insolubiliza (GILMAN, 1985; NAOUM, 2000; 

MOUSINHO-RIBEIRO et al, 2008; PLATT et al, 1994; CHARACHE, 1992; NAOUM, 

1997; COSTA et al, 2002). 

O indivíduo normalmente apresenta as seguintes manifestações clínicas: 

micro-infartos ósseos, cerebrais e articulares com necrose, acidente vascular 

cerebral, diminuição da capacidade cognitiva, úlceras de pernas, menor capacidade 

de concentrar a urina, hematúria, infecções urinárias, priaprismo, aumento da 

suscetibilidade a infecções, onde os locais mais acometidos são pulmões, ossos e 

articulações. (AZEVEDO, 2008). 

Os métodos laboratoriais que podem ser utilizados como triagem para o 

diagnóstico da anemia incluem o teste de solubilidade (ditionito de sódio) ou de 

falcização (metabisulfito de sódio), estes exames baseiam-se na mistura de uma 

amostra de sangue com um reagente que consome oxigênio, induzindo o 

afoiçamento. Entre as manifestações laboratoriais da anemia falciforme estão: 

hematócrito 23%, hemoglobina entre 7 e 8 g/dL, anemia normocítica e 

normocrômica com anisocitose, poiquilocitose e RDW aumentado, presença de 

hemácias em foice, reticulocitose (maior que 15%), presença de eritroblastos, grau 

de icterícia visível devido a hiper-hemólise, moderada taquicardia após esforços 

habituais. O diagnóstico diferencial é realizado a partir da eletroforese da 

hemoglobina em agarose/celulose com pH alcalino e pH ácido. Pacientes com 

anemia falciforme (homozigotos) apresentam cerca de 2 a 20% de HbF e 2 a 4% de 

HbA2, o restante é HbS, a HbA1 só é detectada caso o paciente tenha sido 

transfundido nos últimos meses. Atualmente o diagnostico neonatal tem sido 

possibilitado pelo uso de técnicas com maior sensibilidade, como a eletroforese por 

focalização isoelétrica e a cromatografia liquida de alta resolução (HPLC), além da 

extração de DNA com estudo molecular. Estas técnicas são eficazes na 

determinação de variantes da hemoglobina, mesmo se estiverem em concentrações 

baixas, como ocorre no período neonatal, alem de utilizar pequenos volumes de 

amostra o que facilita a coleta (AZEVEDO, 2008). 

A introdução da tecnologia do DNA recombinante no diagnóstico de doenças 

genéticas permitiu superar muitos problemas, como o fato de antes o diagnóstico 



estar limitado ao exame do produto primário do gene, ou de outras enzimas que 

pudessem ser avaliadas em testes bioquímicos, o que implicava em inúmeras 

limitações, uma vez que testes bioquímicos só podem ser aplicados em uma minoria 

de genes na qual se conhece o produto primário; testes que avaliam o produto 

gênico, algumas vezes, são pouco confiáveis, pois refletem a expressão variável do 

gene, entre outros problemas que poderiam alterar o resultado caso o gene mutante 

apresentasse ausência de penetrância ou com expressão mínima.  Quando analisa-

se o gene (DNA) ao invés de seu produto primário, estamos nos referindo 

diretamente a origem do problema. Este tipo de diagnóstico permite o estudo mesmo 

daqueles genes sem expressão em células do fluido amniótico ou das vilosidades 

coriônicas, abrindo novas perspectivas para o diagnóstico pré-natal e eliminando os 

problemas gerados pela variação na expressão gênica. Sendo assim, é possível 

determinar a presença de um gene mutante antes mesmo do aparecimento de 

qualquer sinal clínico da doença, o que favorece o diagnóstico em indivíduos 

assintomáticos, pré-sintomáticos ou em mulheres portadoras de genes recessivos 

ligados ao cromossomo X. Existem diversos protocolos para realização da análise 

do DNA humano, sendo os princípios básicos dos métodos, a obtenção do DNA 

genômico, eletroforese de hemoglobina em pH ácido e pH alcalino, método de 

Southern-blot, hibridização com oligonucleotídeos alelo-específicos (ASO) e a 

reação em cadeia da polimerase (PCR) (FARAH, 1997). 

 
6. RESULTADOS 

Por meio do método de hibridização é possível distinguir diferentes alelos de 

um mesmo gene, pois trata-se de um processo que ocorre apenas quando o 

nucleotídeo é absolutamente complementar ao alelo, fato que caracteriza sua alta 

sensibilidade. Entretanto, esta técnica requer o conhecimento da sequência de 

bases em cada alelo para que seja possível sintetizar oligonucleotídeos exatamente 

complementares a cada uma das versões do gene, restringindo a aplicabilidade do 

método (FARAH, 1997).   

Aplica-se, conjuntamente com o método de Hibridização, o método da PCR 

que além de utilizar quantidades muito pequenas de DNA, produz resultados em 

algumas horas ou no máximo um dia, tornando-se um método vantajoso quando 

comparado ao método de Southern-blot, que requer pelo menos uma semana para 

se obter os resultados finais.  (FARAH, 1997). 



 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após revisões realizadas, o estudo aponta que as técnicas moleculares de  

PCR e hibridização, aplicadas em conjunto, são mais qualificadas no diagnóstico da 

HbS.  
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