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1. RESUMO 

A anemia falciforme trata-se de uma doença na qual há uma alteração genética na 

cadeia beta da globina, que irá originar a produção de uma hemoglobina anormal, 

conhecida como Hb S, que terá como característica principal o aparecimento de 

hemácias em forma de foice em sangue periférico, os drepanócitos. Prevalentes em 

indivíduos negros e pardos, hoje no Brasil apresentam muitos casos, tendo uma alta 

incidência, e alto índice de mortalidade, por isto trata-se necessário o seu 

diagnóstico precoce através do “Teste do pezinho”, e através de outras técnicas 

disponíveis para diagnóstico tardio, como a eletroforese de Hb, focalização 

isoelétrica e HPLC. Este trabalho apresenta como objetivo descrever as 

características da anemia falciforme e seus métodos diagnósticos mais eficientes, 

visando a qualidade de vida do paciente e seu diagnóstico precoce. Durante o 

estudo concluímos que dentre os métodos revisados, a HPLC por apresentar melhor 

qualidade, apresenta –se como melhor método diagnóstico.  

2. INTRODUÇÃO 

A anemia falciforme é caracterizada pela alteração genética na cadeia da beta 

da globina, que irá originar a produção de uma hemoglobina anormal chamada de 

hemoglobina S, que em baixas tensões de O2 irá se polimerizar na hemácia, que 

dará origem a uma hemácia em forma de foice, o drepanócito que após o 

afoiçamento perde a capacidade de retornar a sua forma original (FELIX et al, 2010). 

Originária da África, e predominante em indivíduos negros e pardos, pode ser 

encontrada na forma heterozigótica, onde o individuo apresenta somente o traço 

falcêmico e homozigótica onde o individuo apresenta a doença falciforme (LORENZI, 

2006). 

O individuo com anemia falciforme além de ter a sobrevida da hemácia 

reduzida, apresenta crises vaso oclusivas e infartos destes locais, 

consequentemente este individuo terá dor, isquemia podendo chegar a ter necrose 

do local (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

O diagnóstico é realizado através do quadro clínico do paciente, exames 

laboratoriais e genéticos. Atualmente os exames mais utilizados são eletroforese de 

Hb e HPLC (WINTROBE, 1998). 
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Este trabalho foi realizado através de revisão bibliográfica e tem como 

objetivo descrever a anemia falciforme e seus métodos diagnósticos, e identificar o 

método mais eficiente para o diagnóstico. Concluímos com a pesquisa que o HPLC 

se destaca como método mais eficiente e completo. 

   

3. OBJETIVOS 

O trabalho tem como objetivo descrever as características da anemia 

falciforme e identificar e descrever os métodos de diagnósticos mais utilizados e 

eficientes, para esta patologia. 

4. METODOLOGIA 

Para estabelecer os principais métodos diagnósticos da anemia falciforme, 

foi realizada revisão bibliográfica de artigos científicos, extraídos de sites de coleção 

de artigos científicos como SCIELO, LILACS e BIREME. Foram realizados como 

fontes consultadas livros específicos no tema abordado. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A anemia falciforme possui uma distribuição geográfica característica, 

predominante na África Tropical, raramente encontramos em países mediterrâneos e 

é mais frequente em indivíduos negros e pardos, tanto a forma homozigótica e 

heterozigótica. No Brasil a cada ano nascem cerca de 3.500 crianças com doença 

falciforme e 200.000 com traço falciforme (LORENZI, 2006, FELIX et al, 2010). 

Em 1910, foi descrito o primeiro relato por Herrick, estudante da Universidade 

das Índias Ocidentais, no qual foi observada em microscópio a forma das hemácias, 

que tinha uma forma diferente, alongado e anômalo (RUIZ, 2007). 

 Os eritrócitos normais possuem 7 micrometros de diâmetro e com forma de 

disco bicôncavo, que facilita uma principal função o transporte de gases, além disso 

este formato permite que a hemácia transite por todo organismo desde vasos com 

grande diâmetros até os capilares de até 4 micrometros de diâmetro sem sofrer 

nenhuma lesão. A principal proteína constituinte do citoplasma do eritrócito é a 

hemoglobina, que atua como a proteína transportadora de gases. A hemoglobina 

deve ser capaz de transportar uma grande quantidade de oxigênio, deve ser 

altamente solúvel, deve captar e soltar o oxigênio em “pressões apropriadas” e deve 
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também ser um bom tampão. A hemoglobina é um tetrâmero constituído por dois 

pares de cadeia polipeptídica, a globina, cada uma das cadeias está ligado a um 

grupo protético, o heme, que é formado por ferro e protoporfirina. O ferro irá se ligar 

ao heme através das histidinas proximais e distais (WINTROBE, 1998, LORENZI, 

2006). 

A globina é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta, chamada de 

hemoglobina A. Os genes responsáveis pela formação da cadeia alfa estão situados 

no cromossomo 16, a cadeia será formada por 141 aminoácidos e a cadeia beta no 

cromossomo 11, que será formada com 146 aminoácidos. Durante o período 

embrionário há a presença de outras hemoglobinas, como Gower I formada por duas 

cadeias zeta e duas cadeias épsilon, Gower II formada por duas cadeias alfa e duas 

cadeias épsilon e Portland formada por duas cadeias gama e duas cadeias zeta. 

Após o nascimento há a presença de hemoglobina fetal formada por duas cadeias 

alfa e duas cadeia gama. Quando adulto a predominância é de Hb A, podendo 

ocorrer a presença de Hb A2 formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta, 

esta presente em maior quantidade quando há deficiência na produção na HbA 

(LORENZI, 2006, WINTROBE, 1998). 

A causa desta doença é uma alteração genética, a substituição de uma base 

no códon 6 na cadeia beta da globina, no qual uma adenina é substituída por uma 

timina, que resulta em uma substituição de um aminoácido, o ácido glutâmico é 

substituído por uma valina, gerando uma hemoglobina mutante chamada 

hemoglobina S. Esta substituição faz com que quando há baixas tensões de O2 e 

quando há uma grande quantidade de Hb S, haja a polimerização da hemoglobina, 

onde as moléculas se organizam em longos polímeros que se organizam 

paralelamente, formando hemácias aberradas, alongadas, em forma de foice e 

rígidas, chamadas drepanócitos (WINTROBE, 1998). 

O traço falciforme caracteriza o portador assintomático, 
heterozigótico para Hb S, representado laboratorialmente por Hb AS. Os 
portadores não apresentam a doença, nem possuem anormalidades no 
número e forma das hemácias, geralmente evidenciados por exames de 
rotina. Por outro lado no estado de homozigose, (Hb SS) chamada também 
anemia falciforme, as alterações clínicas são bem evidentes (BONINI – 
DOMINGOS et al, 2000). 

O indivíduo que possui o traço falcêmico, tem uma condição benigna, na qual 

há presença de um gene para Hb S e outro para Hb A, eles são geralmente 

assintomáticos, não possuem nenhuma anomalia física e sua expectativa de vida é 

igual a da população normal. Em exames laboratoriais não são encontrados 
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achados compatíveis com a doença, sem anemia e com resultados dentro dos 

valores de referência. As complicações clínicas nestes indivíduos são raras, porque 

há pequena concentração de Hb S, cerca de 50 % (MURAO et al, 2005 ). 

O indivíduo que apresenta dois genes Hb S, chamado Hb SS (homozigoto), 

irá apresentar todas as complicações decorrentes da doença, além de alteração na 

forma da hemácia, há alterações na membrana da hemácia como anomalia na 

bomba Na/ K, anormalidade das proteínas de membrana: anquirina, banda 3, 

espectrina, há um aumento da adesão ao endotélio, auto oxidação aumentada que 

ativa a fagocitose por macrófagos (LORENZI, 2006, ZAGO et al, 2007). 

A falcização ocorre pela presença de HBS, porém existem fatores 

determinantes na falcização como a oxigenação, onde a polimeração das cadeias de 

Hb SS ocorre quando há desoxigenação, influência também da quantidade de 2,3 

DPG na hemácia, e a diminuição do pH, que diminuí a afinidade da hemácia com 

oxigênio. A concentração de Hb S também influência na gravidade da falcização, 

assim como a temperatura e a presença de outras hemoglobinas, como Hb F que 

diminui a falcização atuando como hemoglobina no transporte de O2, porém não tão 

eficiente como a Hb A (WINTROBE, 1998). 

 Estes eritrócitos falcizados irão causar principalmente a vaso oclusão e 

infarto da área afetada, que irão causar isquemia, dor, necrose, e disfunções, que 

causam danos permanentes nos tecidos e órgãos, além da hemólise crônica que é 

característica desta doença. Com a falcização há obstrução do fluxo sanguíneo, que 

causa hipóxia e acidose, que pode aumentar o processo de falcização das 

hemácias, agravando o processo isquêmico. Estes indivíduos irão apresentar dor 

nas articulações, como a dactalite, dor abdominal e febre. A febre pode ser causada 

por infecções, principal risco de morte de indivíduos com anemia falciforme, esta 

infecção é causada principalmente por S. pneumoniae ou H. influenzae 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Na fase pré natal esses sintomas são acentuados pela presença de Hb F, que 

limita uma falcização clinicamente importante, surgindo em média após a metade do 

primeiro ano de vida, tendo como principais sintomas a esplenomegalia e a dactalite 

(WINTROBE, 1998). 

Os pacientes com estas crises são tratados com analgésicos e antitérmicos, e 

se necessário com antibióticos, e com hidroxiureia, medicamento específico para 

portadores de anemia falciforme (MISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  
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O diagnóstico da anemia falciforme é realizado através da pesquisa de Hb S, 

tendo como as técnicas mais utilizadas, técnicas de triagem como o hemograma, a 

prova de falcização, o teste de solubilidade, e como métodos de comprovação a 

eletroforese de Hb em meio alcalino, a HPLC e IFE (LORENZI, 2006). 

Em junho de 2001, passou a ser obrigatório o teste de triagem neonatal para 

diagnóstico da anemia falciforme, através do “teste do pezinho”, com a criação do 

Programa Nacional de Triagem Neonatal, que além da AF, realiza a triagem do 

hipotiroidismo congênito, fenilcetonúria e fibrose cística. O diagnóstico desta doença 

irá seguir a Portaria do Ministério da Saúde n 822/01 (FERRAZ, MURAO, 2007). 

Os recém nascidos portadores de anemia falciforme são geralmente, 

assintomáticos, pois neste período da vida apresentam 80 % de Hb F, que produz 

uma proteção aos efeitos da Hb S, por isso nesta fase, exames como prova de 

falcização, avaliação dos eritrócitos, pesquisa de drepanócitos e teste de 

solubilidade, não se aplicam. Nesta idade não serão encontrados traços da Hb 

mutante, isto ocorrerá somente após o 6º mês de vida, onde ocorrerá uma 

diminuição na quantidade de Hb F, e o predomínio da Hb S, desenvolvendo o 

quadro clínico e laboratorial (FERRAZ, MURAO, 2007). 

Para a coleta deste material pode ser utilizado sangue de cordão umbilical ou 

amostra de sangue venoso seco em papel filtro, sendo ideal que a coleta seja 

realizada 48 horas após o nascimento e aceitável até 30 dias (FERRAZ, MURAO, 

2007, MENDONÇA A.C. et al, 2009).  

Segundo Ferraz, Murao (2007) os laboratórios que realizam esta análise 

substituíram a eletroforese de HB, pela focalização isoelétrica e / ou pela 

cromatografia líquida de alta resolução, pois as duas técnicas possuem alta 

especificidade e sensibilidade. 

É importante ressaltar, que se for identificado qualquer fenótipo a criança 

deverá ser encaminhada para acompanhamento médico. Após o sexto mês de vida 

são utilizadas outras técnicas para diagnóstico da anemia falciforme, como 

eletroforese, HPLC, IEF, prova de falcização, teste solubilidade, dosagem de Hb F, 

Hb A, hemograma (FERRAZ, MURAO, 2007). 

Para se realizar o diagnóstico de pacientes com suspeita de serem portadores 

de Hb S, inicia-se com hemograma com contagem de reticulócitos, e muita atenção 

ao diagnóstico diferencial para a presença de drepanócitos. Caracterizada por uma 

anemia normicitica e normocrômica, tendo uma diminuição nos níveis de 
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hemoglobina, com VCM e CHCM também baixos (LORENZI, 2006, WINTROBE, 

1998). 

O hemograma irá avaliar os elementos celulares do sangue quantitativamente 

e qualitativamente, e se necessário serão solicitados exames complementares 

(FAILACE, 2008). 

Segundo Failace (2008) atualmente o hemograma é realizado em contadores 

eletrônicos, que aspiram e diluem o sangue, e fazem todas as determinações em 

múltiplos canais, apesar da excelência eletrônica, a microscopia se faz necessária. 

A coleta deve ser realizada em tubo contendo EDTA, onde o volume 

especificado do tubo deve ser respeitado, a desproporção sangue / EDTA pode 

ocasionar um erro na análise. Material insuficiente ou coagulado deve ser rejeitado. 

A parte do hemograma que será avaliado a série vermelha será o eritrograma, este 

irá auxiliar o diagnóstico de anemias e policitemias. É realizada análise de índices 

como VCM, HCM CHCM e RDW, que irão avaliar a estrutura do eritrócito (FAILACE, 

2008). 

Dentre as técnicas para diagnóstico de Hb S destacam – se a prova de 

falcização e o teste de solubilidade. A prova de falcização é realizada em pacientes 

que possuem alteração no hemograma, neste exame é realizada a coleta de sangue 

com anticoagulante, e uma gota é colocada em lâmina de vidro juntamente com 

metabissulfito de sódio e então é colocada uma lamínula sobre a mistura e veda – 

se, evitando deixar bolhas de ar no interior e retirando o oxigênio. As leituras são 

realizadas 1, 2, 6, 12, 24 e 48 horas. No caso de pacientes que possuam a Hb S, 

haverá presença de drepanócitos durante a leitura (LORENZI, 2006).  

A prova de falcização é amplamente utilizada, porém apresenta limitações 

técnicas, havendo casos de falsos negativos e falsos positivos, tendo em vista as 

variáveis, como validade e conservação do reagente, má vedação das lamínulas e 

inexperiência na leitura das amostras (PRUDÊNCIO B.C.A.B. et al , 2000). 

O teste de solubilidade é baseado na avaliação da solubilidade da 

hemoglobina, sendo que a Hb S fica insolúvel. É colocado sangue do paciente 

juntamente com ditionito de sódio em papel filtro, que possui listras, então é avaliado 

a solubilidade da hemoglobina neste papel filtro, no caso da HBS o papel filtro fica 

opaco, pois neste caso a HBS torna – se 100 vezes menos solúvel em comparação 

com a HBA (PRUDÊNCIO B.C.A.B. et al , 2000). 
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Em um estudo realizado por Giovanelli et al (2011), mostrou que de 23 

amostras positivas para Hb S por eletroforese de Hb, 22 foram positivas no teste de 

solubilidade o que demonstra, que este teste é eficaz, porém qualitativo, não 

quantificando a Hb S. 

A eletroforese de Hb é realizada com base que haverá separação das 

moléculas de Hb de acordo com a carga elétrica e peso molecular. A eletroforese de 

Hb, para pacientes com suspeita de anemia falciforme deve ser realizada em pH 

alcalino em acetato de celulose, que é capaz de diferenciar as hemoglobinas A da F, 

e das variantes mais frequentes como hemoglobinas S e C, porém é incapaz de 

distinguir as hemoglobinas A da C, O e E, e ainda a S da D ou da G, precisando 

assim ser confirmada pela eletroforese em ágar de citrato em pH ácido (FERRAZ, 

MURAO,  2007).  

A eletroforese por ser um método qualitativo, se faz necessário após a sua 

realização utilizar outra metodologia para quantificar a HBS (NASCIMENTO, 2005). 

Outro método diagnóstico é a focalização isoelétrica, um procedimento que 

utiliza alta voltagem. O procedimento apresenta uma técnica na qual compostos 

eletroforéticos são fracionados de acordo com seus pls através de um pH contínuo, 

as moléculas migram através do gradiente de pH, tendo uma posição de equilíbrio, 

onde há parada da fração analisada. A focalização apresenta – se como um método 

mais específico em comparação com a eletroforese, pois apresenta uma ótima 

resolução e nítida separação das bandas da HB, identificando frações menores 

como a HBA2, além desta vantagem, é possível utilizar uma quantidade pequena de 

sangue, podendo utilizar inclusive sangue em papel filtro, podendo ser utilizada tanto 

em adultos, como em crianças (BERTHOLO, MOREIRA, 2006). 

A cromatografia líquida de alta resolução é um procedimento laboratorial 

automatizado, onde é possível identificar a maior quantidade de número de 

alterações de Hb, de forma qualitativa e quantitativa. Este método identifica e 

quantifica a maioria das hemoglobinas, como Hb A, F, A2, S, C, D, através da 

eluição das frações, possui uma resolução de alta qualidade e grande precisão, 

além de ser um método de facilidade na preparação (NASCIMENTO, 2005).  

Atualmente trata – o paciente com anemia falciforme com hidroxiuréia, que 

aumenta a produção de Hb F e diminui as crises dolorosas (FAILACE, 2008).  

 

6. RESULTADOS 
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Por este trabalho se tratar de uma revisão bibliográfica, o item resultados não 

se aplica ao presente trabalho. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A anemia falciforme é uma das hemoglobinopatias mais prevalentes mundialmente, 

e que apresentam alto índice de mortalidade, por isto é importante o diagnóstico 

precoce desta doença.Dentre os métodos revisados, encontramos que existem 

diversos métodos para o diagnóstico desta patologia, iniciando com os testes de 

triagem que dará para o médico uma visão geral do quadro do paciente e um 

direcionamento para o teste mais adequado. 

 A definição do diagnóstico de anemia falciforme é estabelecida com base em 

diversos procedimentos como hemograma, eletroforese e a HPLC. É importante 

realizar o diagnóstico precocemente, apartir do “teste do pezinho”, pois além de 

introduzir o tratamento e evitar o início de sintomas clínicos e complicações 

decorrentes da doença, é importante introduzir os pais no aconselhamento genético.  

Comparando todos os métodos, vemos que a focalização isoelétrica é um 

método específico, de grande qualidade para diagnóstico, porém trata – se de um 

método qualitativo. Entretanto a cromatografia líquida de alta resolução apresenta – 

se como um método diagnóstico de alta qualidade, resolução, onde todas as 

hemoglobinas e frações são identificadas e quantificadas, sendo um método 

eficiente para comprovação e diagnóstico não somente da anemia falciforme, como 

de outras hemoglobinopatias. 
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