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RESUMO 

As anemias hereditárias são as doenças genéticas monogênicas mais comuns no 

mundo. Seu diagnóstico exige alta especificidade das metodologias para exatidão 

nos resultados o que permite um diagnóstico preciso. Desse modo a análise para a 

caracterização das hemoglobinopatias consiste na associação de vários técnicas 

citológicas (resistência globular osmótica e morfologia eritrocitária), eletroforéticas 

(eletroforese pH alcalina e ácida), cromatográficas e moleculares. Nesse trabalho 

buscamos identificar alterações hemoglobínicas de 280 pacientes com anemia a 

esclarecer. Destes, 46 (16%) indivíduos não apresentaram hemoglobinopatias e 234 

(84%) pacientes com alterações de Hb divididas em suas várias formas e 

gravidades. Das alterações encontradas 117 (50%) apresentaram Hb variantes, 45 

(19,2%) indivíduos apresentaram o perfil talassêmico, 20 (8,5%) com interações de 

Hb variantes e talassemias, 32 (13,6%) indivíduos com Hb A2 diminuída e 11 (4,7%) 

com Hb F aumentada, sete (3%) apresentaram frações de hemoglobinas 

desconhecidas, um indivíduo (0,4%) apresentou perfil eletroforético e cromatográfico 

inconclusivo e um indivíduo (0,4%) com hemoglobina instável. A conclusão de 

diagnóstico será realizada posteriormente por análises moleculares. 
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INTRODUÇÃO 

As anemias são caracterizadas pela deficiência total ou parcial das 

concentrações de hemoglobinas (Hb) nos eritrócitos ou da perda do concentrado de 

hemácias no volume total sanguíneo (ZAGO; et al, 2005). As causas são desde 

deficiência alimentar até alterações genéticas, sendo as mais comuns às anemias 

hemolíticas hereditárias, ou hemoglobinopatias (STEINER; GALLAGHER, 2007). As 

hemoglobinopatias são causadas por alterações autossômicas, muitas vezes 

recessivas, caracterizadas pela síntese de hemoglobinas com estruturas anormais 

(Hb variantes) ou pelo desequilíbrio na síntese das cadeias globínicas (Talassemias) 

(SONATI & COSTA, 2008). Muitas dessas alterações estão relacionadas com uma 

sintomatologia grave, e com consequências sérias para o paciente, que na ausência 

de diagnóstico preciso e de tratamento adequado podem levar a óbito. 

 

 



OBJETIVO 

Identificar as alterações de hemoglobinas anormais em pacientes com anemia 

a esclarecer por meio de testes citológicos, eletroforéticos, cromatográficos e de 

análises moleculares. 

 

METODOLOGIA 

A casuística deste estudo constituiu de 280 amostras de sangue periférico de 

pacientes com anemia a esclarecer, independente do gênero e idade, enviados ao 

Laboratório de Hemoglobinas e Genética das Doenças Hematológicas (LHGDH) da 

Universidade Estadual Paulista, UNESP, Campus de São José do Rio Preto, no 

período de abril a agosto de 2014 para o diagnóstico de hemoglobinopatias. As 

amostras foram submetidas a testes citológicos (morfologia eritrocitária a fresco, 

resistência globular osmótica em NaCl a 0,36%), eletroforéticos (eletroforese em pH 

alcalino e ácido) e cromatográficos (cromatografia líquida de alta performance-

HPLC) para a identificação e caracterização das hemoglobinas anormais. A análise 

molecular das mutações serão realizadas para confirmar o diagnóstico das 

hemoglobinas alteradas. Porém, este será realizado na próxima etapa do trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A sequencia de metodologias para o diagnóstico de alterações de Hb foi: 

Análise da morfologia eritrocitária  Resistência globular osmótica em NaCl a 0,36% 

 Eletroforese de hemoglobina em pH alcalino e ácido  Cromatografia Líquida de 

Alta Performance (HPLC)  Extração de DNA  Reação em cadeia da polimerase 

(PCR) seguido por análise de polimorfismo do comprimento de fragmentos de 

restrição (RFLP) ou alelo específica (AE) para a identificação das mutações de Hb 

(BONINI-DOMINGOS, 2006). 

Morfologia eritrocitária a fresco: utilizada para visualizar microscopicamente os 

eritrócitos quanto ao tamanho, forma e a quantidade de Hb presente no seu interior. 

Resistência globular osmótica em NaCl a 0,36%: técnica utilizada para o 

rastreamento de talassemias do tipo beta na forma heterozigota, e de eritrócitos 

microcíticos. 

Eletroforese de hemoglobina em pH alcalino: utilizada para caracterização de 

Hb normais e grande parte das Hb anormais. 



Eletroforese de hemoglobina em pH ácido: utilizada para diferenciar alguns 

tipos de Hb, por exemplo, Hb S, Hb D e Hb C. 

Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC): o kit utilizado foi o Beta tal 

Short para o modelo Variant I da BIO-RAD, a técnica permite caracterizar Hb 

variantes e a quantificação de Hb A2 e Hb F. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

No período de abril a agosto de 2014 foram avaliadas 280 amostras 

sanguíneas de pacientes que tiveram anemia hereditária a esclarecer. Dentre as 

amostras avaliadas, 46 (16%) indivíduos não apresentaram hemoglobinopatias e 

outras etiologias podem estar associadas ás alterações hematológicas encontradas. 

Dos 234 (84%) pacientes com hemoglobinopatias, 117 (50%) apresentaram Hb 

variantes, 45 (19,2%) indivíduos com o perfil talassêmico, 20 (8,5%) com interações 

de Hb variantes e talassemias, 32 (13,6%) indivíduos com Hb A2 diminuída, 11 

(4,7%) com Hb F aumentada, Sete (3%) apresentaram frações desconhecidas de 

hemoglobina, apenas um indivíduo (0,4%) apresentou perfil eletroforético e 

cromatográfico inconclusivo e um indivíduo (0,4%) com hemoglobina instável. As 

formas mais graves de hemoglobinopatias foram encontradas em 45 (19,2%) dos 

234 pacientes. Destes 36 (80%) apresentaram o perfil eletroforético e cromatográfico 

compatível como homozigose para a HbS, seis (13,3%) duplo heterozigotos HbSC e 

três (6,4%) com a interação HbS/Beta talassemias, a serem esclarecidos 

posteriormente por análises moleculares. Com estes resultados preliminares, 

verificamos que a análise básica das hemoglobinas é importante para o correto 

direcionamento para a confirmação molecular dessas alterações de Hb que serão as 

próximas etapas do trabalho. 
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