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I – RESUMO 

A deficiência de Glicose-6-Fosfato Desidrogenase (G6PD) é uma das deficiências 

enzimáticas mais comuns no mundo. Está associada a fatores genéticos ligados ao 

cromossomo X e causa anemias hemolíticas crônicas associadas a fatores como a 

ingestão de substâncias oxidativas. O presente estudo tem como objetivo quantificar 

a prevalência da deficiência de G6PD em 1000 amostras de recém-nascidos triados 

pelo serviço de referência em triagem neonatal do Espírito Santo (SRTN – ES) 

utilizando Kit IntercientíficaNeoLisa G6PD para 500 determinações, onde 697 foram 

testadas até o momento, com uma prevalência prévia de 1,72% de deficientes 

confirmados. Ao término das análises para a enzima, serão realizados estudos 

moleculares por qPCR para identificar as mutações responsáveis por esta 

deficiência em amostras deficientes confirmadas por teste confirmativo em sangue 

com ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA). 

II – INTRODUÇÃO 

A deficiência desta enzima corre em cerca de 400 milhões de pessoas pelo mundo e 

está associada ao cromossomo X. É causada por cerca de 400 variantes da enzima, 

diferenciadas pelo tipo mutação ocorrido e categorizada pelo nível de atividade 

enzimática em 5 classes. (Mehta, 1994). 

Classe I: Variantes associadas a anemia hemolítica não esferocítica crônica; Classe 

II: Variantes com 10% da atividade enzimática normal; Classe III:  Variantes com 10 

a 60 % da atividade enzimática normal;Classe IV: Variantes com 60 a 100% da 

atividade enzimática normal; Classe V: Variantes com atividade enzimática 

aumentada. 

O nível da atividade enzimática varia de acordo com a mutação presente no 

paciente, sendo as mais comuns as variantes G6PD A (A376G) , A- (G202A)  e B- 

ou G6PD Mediterrânea (C563T) (Calabro et al., 1993), com atividade normal para 

G6PD A, de 10 a 60% da atividade normal para G6PD A- e 7% da atividade normal 

para G6PD Mediterrânea. (Luzzato&Mehta, 1989).  

III – OBJETIVOS 

1- Quantificar a prevalência da deficiência da enzima G6PD em recém-nascidos 

da região metropolitana do Estado do Espírito Santo 



2- Identificar através de qPCR as mutações causadoras da deficiência 

IV – METODOLOGIA 

Foram selecionadas 1000 amostras para a realização do teste para atividade 

enzimática de G6PD, com base no tempo entre a coleta da amostra e a chegada no 

SRTN-ES, onde foram aceitas amostras para realização do teste com no máximo 5 

dias entre a coleta e a data da chegada no centro de triagem, afim de manter a 

confiabilidade do diagnóstico baseado no decaimento da atividade enzimática ao 

longo do tempo. Para os testes foi utilizado Kit IntercientíficaG6PD NeoLisa para 500 

determinações no método enzimático colorimétrico conforme protocolo informado na 

bula do fabricante. As reações moleculares de amplificação de ácido nucléico 

(qPCR) serão realizadas utilizando primers específicos. Os valores de cutoff para o 

teste em papel filtro e sangue total são: 

 

 

 

 

V – DESENVOLVIMENTO 

A glicose-6-fosfato desidrogenase é uma enzima presente em todas as células e que 

participa do primeiro passo da via de hexose monofosfato ou via das pentoses-

fosfato, oxidando a glicose-6-fosfato a 6-Fosfogluconolactona, reduzindo NADP a 

NADPH. Esta via é a única via de obtenção de NADPH nos eritrócitos, afim de 

proteger a hemácia do estresse oxidativo (Beutler, 1994). Em grandes quantidades 

de peróxido de hidrogênio, devido a falha na via das pentoses-fosfato, a célula entra 

em estresse oxidativo, podendo sofrer hemólise oxidativa. (Gaetani GF et al ,1989). 

Esta anemia hemolítica, resultante da hemólise oxidativa, que ocorre em deficientes 

para G6PD pode ocorrer em até 3 situações, sendo elas a ingestão de feijão fava, 

infecções e ingestão de drogas, apresentando sintomas como mal-estar, dor 

abdominal ou lombar, fraqueza icterícia e urina escura (Luzzatto, 2006). Os 

pacientes deficientes para G6PD são assintomáticos. As patologias clínicas 

causadas pela deficiência são bem descritas, como: Anemia Hemolítica Aguda, 

Anemia Hemolítica Não-Esferocítica Crônica e Icterícia Neonatal. (Luzzatto, 2006). 

Para coleta em sangue EDTA: 

Normal...............Acima de 6,7 U/G Hb 

Intermediário .............2,2 a 6,6 U/G Hb 

Deficiente...........menor que 2,1 U/G Hb 

Para coleta em papel filtro: 

Valor de referência 

Normal.............Acima de 2,5 U/G Hb 

 



VI – RESULTADOS PRELIMINARES 

De um N amostral de 1000 amostras, até o dia 11 de agosto de 2017 foram testadas 

697 amostras em um total de 15 microplacas, onde 353 são do sexo masculino, 338 

do sexo feminino e 6 não informaram o sexo da criança no cartão de coleta. 38 

amostras foram indicadas como deficientes a partir do primeiro teste no papel filtro e 

encaminhadas para teste confirmativo em amostra de sangue total. Até o momento, 

25 pacientes compareceram para realização do teste confirmativo, e destes, 12 

foram confirmados deficientes para G6PD e 13 apresentaram resultados normais 

baseados nos valores de cutoff descritos, o que indica uma prevalência prévia de 

1,72% baseado no valor total testado de 697 amostras. Dos 12 pacientes 

confirmados como deficientes, 11 são do sexo masculino e apenas 1 do sexo 

feminino, seguindo conforme descrito por Luzzatto (2006), onde homens possuem 

maior probabilidade de manifestarem a deficiência por possuírem apenas um 

cromossomo X, precisando apenas de um gene causador. 
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