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1. RESUMO  

  

A anemia falciforme é a consequência da troca do ácido glutâmico pela valina na 

sexta posição da cadeia beta da cadeia polipeptídica, originando a hemoglobina S. 

Esta alteração gera várias complicações, resultando em várias internações. O objetivo 

do trabalho é informar sobre o diagnóstico da anemia falciforme através de testes 

moleculares. O teste é feito a partir da técnica de Southern blot para verificar 

determinada sequência do DNA. É usado o DNA total do paciente e a digestão é 

realizada com a enzima de restrição Mstll, um marcador genético para o alelo BS. 

Utiliza-se uma sonda exclusiva na transferência hibridada, que irá complementar parte 

do genoma, marcado bioquimicamente. Para realizar a amplificação da sequência de 

DNA, utiliza-se a técnica de PCR. Nesse processo será obtida várias cópias do trecho 

do DNA e será detectada a mutação. A técnica da PCR tem um custo benefício, sendo 

rápida e de metodologia simples e vem sendo a escolha mais utilizada para o 

diagnóstico nos grandes laboratórios.  

Palavras-chave: Anemia falciforme, crianças, diagnóstico precoce, testes 
moleculares.  

  

2. INTRODUÇÃO  

  

É a doença hereditária mais comum no mundo, principalmente em indivíduos 

negros. Mas devido à intensa miscigenação no Brasil, está presente em outras etnias. 

1 Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa de pessoas portadoras do gene da 

hemoglobina S no Brasil é de 25 a 50 mil pessoas. 2   

Esta patologia foi relatada pela primeira vez em um jovem negro, de origem das 

Índias Ocidentais, cujo nome Walter Clement Noel no qual seu esfregaço sanguíneo, 

pôde ser observado hemácias alongadas em forma de foice essas hoje em dia 

conhecidas como drepanócitos. 3  

A anemia falciforme é ocasionada por uma mutação genética que leva à troca 

do ácido glutâmico pela valina na sexta posição da cadeia beta da globina, originando 

a hemoglobina S. Os glóbulos vermelhos ficam em formato de foice (drepanócitos) 

devido à alteração na membrana, tornando-a rígida e consequentemente, causando a 

obstrução do fluxo sanguíneo e a sua própria destruição precoce, levando a diversas  

complicações. 4          



O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), foi inserido em 2001 

através da portaria No 822 de 06/06/01 do Ministério de Saúde, estabelecendo que a 

triagem deve ser feita gratuitamente e obrigatória em hospitais e postos de saúde. A 

triagem neonatal tem a finalidade de diagnosticar rapidamente algumas patologias, 

através do teste do pezinho nos recém-nascidos, entre o 2º e o 7º dia de vida.   

A hemoglobina fetal tem um efeito protetor por estarem em alta concentração 

nos primeiros seis meses de vida, sendo que nessa fase o indivíduo é assintomático. 

Depois desse período, as cadeias gama são substituídas pelas cadeias beta, 

resultando em um equilíbrio na produção das cadeias polipeptídicas. Por isso não são 

recomendados testes de falcização e solubilidade.   

O presente trabalho tem como objetivo informar sobre a importância da 

detecção precoce da anemia falciforme na primeira infância, visando um melhor 

prognóstico para as crianças portadoras dessa patologia.   

  

3. OBJETIVOS  

O presente trabalho está sendo realizado através da seleção de artigos 

indexados nos bancos de dados Scielo, NCBI e dados obtidos no site do 

Ministério da Saúde. Utilizando como palavras chaves Anemia falciforme, 

diagnóstico, crianças. Do ano de 2010 até 2016.  

  

4. METODOLOGIA  

  

O presente trabalho está sendo realizado através da seleção de artigos 

indexados nos bancos de dados Scielo, NCBI e dados obtidos no site do 

Ministério da Saúde. Utilizando como palavras chaves Anemia falciforme, 

diagnóstico, crianças. Do ano de 2010 até 2016.  

  

5. DESENVOLVIMENTO  

  

   O teste genético é feito a partir da técnica de Shoutern blot para verificar determinada 

sequência de DNA. Utiliza-se o DNA total do paciente testado e a digestão é feita com 

a enzima de restrição Mstll, um marcador genético para o alelo BS. É usada uma 

sonda exclusiva na transferência hibridada onde a mesma é u pequeno fragmento de 



DNA, fita simples, que vai complementar uma parte do genoma, marcado 

bioquimicamente. 5  

Se for detectada a presença do alelo BA padrão, a sonda irá se ligar a dois 

fragmentos pequenos Mstll, produzindo duas bandas menores. Se for detectada a 

presença do alelo Bs, a sonda irá se ligar em um fragmento exclusivo grande e será 

produzida uma banda maior, já em indivíduos portadores do traço falcêmico 

apresentaram a formação de três bandas. 5.1  

A técnica da PCR é utilizada para amplificar a sequência de DNA, obtendo desta 

forma várias cópias da região de interesse, onde será constatado a mutação nos pares 

de bases GAG-GTG (troca do ácido glutâmico pela valina na sexta posição da cadeia 

beta). 5.2  

Por se tratar de uma técnica simples e de resultados rápidos e eficientes, essa 

por sua vez vem sendo muito utilizada usada para o diagnóstico pré-natal da doença 

falciforme nos países desenvolvidos, por meio de amostras de sangue provenientes 

do cordão umbilical, onde nestes serão encontrados apenas traços das hemoglobinas 

anormais. 1,12   

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES.  

  

Preliminarmente, o diagnóstico da anemia falciforme por PCR tem obtido ótimos 
resultados, uma nova metologia que vem ganhando destaque por sua eficiência.  
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