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Talassemias são alterações genéticas e hematológicas causadas por deficiências nas 

produções de globinas alfa ou beta,principalmente, e que podem ser parciais ou totais. 

Quando os eritroblastos sintetizam hemoglobinas, o processo ocorre por meio de 

sincronia compartilhada de produção de globinas alfa e beta, juntamente com seus 

respectivos grupos heme. Sob o ponto de vista genético, os genes alfa e beta 

envolvidos nas sínteses de globinas alfa e beta, respectivamente,  as fazem de formas 

equilibradas, que, enfim, resultam nas hemoglobinas normais A, A2 e Fetal. Denomina-

se por talassemia alfa quando os genes alfa falham na produção de globinas alfa e, da 

mesma forma vale esta consideração para a talassemia beta e a produção da globina 

beta. Quando a produção de globina alfa é menor que a de beta, obviamente haverá 

“sobra”de beta. As globinas beta que “sobram” se juntam em tetrâmeros (beta4) e 

formam uma hemoglobina anormal, a Hb H. Esta hemoglobina é instável, de tal forma 

que nas eletroforeses em que o processo termodinâmico atinge 37
o
C ela se desnatura 

e desaparece nos minutos iniciais do procedimento, notadamente quando sua 

concentração está abaixo de 5%. Esse fato prejudica a sua identificação e a 

confirmação laboratorial de talassemia alfa. 

A talassemia alfa é mais comum que a talassemia beta, uma vez que a globina alfa é 

sintetizada por  quatro genes alfa (dois genes em cada um dos dois cromossomos 16), 

enquanto que a globina beta é regida por dois genes beta (um gene em cada um dos 

cromossomos 11). Assim, a suscetibilidade de mutações nos genes alfa é maior em 

relação ao beta e provavelmente esta é a razão pela qual muito mais pessoas padecem 

de talassemia alfa em todas as regiões do mundo em relação à talassemia beta. Como 

o tema deste artigo é talassemia alfa, será apresentado apenas essa patologia 

hematológica hereditária.  

No Brasil, de forma geral, 20 a 30% da população tem a talassemia alfa mínima (Hb H 

com concentrações variáveis entre 0,5 a 5%)*, enquanto que 3 a 5%  da população 

padecem de talassemia alfa menor (HbH com concentrações entre 5 a 10%)*, uma em 

cada 5 mil pessoas tem a doença de Hb H ou talassemia alfaintermediária (HbH com 

concentrações entre 10 e 30%)* e, por fim, a talassemia alfa maior ou hidropsia fetal 
da HbBart’s (HbBart’s com concentrações entre 80 a 100%)** é extremamente rara. 

As talassemias alfa mínima e menor são clinicamente assintomáticas e somente um 

médico muito bem informado será capaz de supor que os relatos de cansaço, dores 

nas pernas e desanimo se devem a uma provável talassemia alfa. Ao solicitar exames 

básicos como o hemograma para um portador de talassemia alfa menor, a 

hemoglobina total e os índices hematimétricos estarão  sempre nos níveis de 

normalidade. Para o portador de talassemia alfa menor, por sua vez,  a hemoglobina 

pode estar normal ou discretamente diminuída, mas o  VCM e HCM sempre se 

apresentam diminuídos. A morfologia eritrocitária, em ambas as formas de talassemias 

alfa (mínima e menor) se mostrará com discretas anisocitose (micrócitos, inclusive) e 

poiquilocitose (esquisócitos, inclusive). Quando solicitada a eletroforese de 

hemoglobina, a presença da Hb H com concentrações abaixo de 5% é imperceptível 



em sistemas fechados (agarose, acetato de celulose ou capilar), pois são desnaturadas 

pelo processo termodinâmico  da eletroforese. Apenas as eletroforeses em acetato de 

celulose não automatizadas e de sistema aberto (aquela em que se pode levantar a 

tampa da cuba eletroforética e verificar se a fração de Hb H está presente) possibilitam 

identificar a Hb H nos primeiros dez minutos do desenvolvimento eletroforético. Por 

outro lado, quando a concentração de Hb H está acima de 5% será possível identifica-

la mesmo em sistemas fechados de eletroforeses. O uso da cromatografia HPLCpara 

identificação de Hb H é mais complicado pois há necessidade de uma coluna de HPLC 

específica para este fim, caso contrário não será possível detectar a Hb H das 

talassemias alfa mínima e menor. A Hb H também pode ser identificada por meio da 

coloração intra-eritrocitária de Hb H, entretanto este método tem baixa resolução 

técnica, servindo apenas para demonstrações em aulas práticas. Há duas importantes 

dificuldades em relação ao diagnóstico das talassemias alfa mínima (principalmente) e 

alfa menor. A talassemia alfa mínima não altera o eritrograma e este fato faz com que 

os médicos que a desconhecem não deem importância à busca de seu diagnóstico. A 

talassemia alfa menor, por sua vez, apresenta discreto grau de anemia microcítica e 

hipocrômica e, talvez por isso, é  muitas vezes confundida como anemia por deficiência 

de ferro. Mas o ferro sérico, ferritina e saturação de transferrina nesses portadores 

estão sempre normais. Mas é preciso considerar que  há casos de associações entre 

talassemias alfa com deficiência de ferro, principalmente em gestantes e crianças. 

Nessas situações, a hipocromia induz menor formação de Hb H dificultando sua 

identificação mesmo em eletroforeses de sistema aberto. A confirmação laboratorial 

da suspeita de talassemia nessas associações  deve ser realizada após o tratamento da 

deficiência de ferro e o estabelecimento da normalidade do “status” de ferro do 

paciente. Pessoas com talassemia alfa intermédia tem sintomas evidentes de anemia, 

hemoglobina total diminuída, geralmente entre 8 a 10 g/dL, VCM e HCM diminuídos, e 

múltiplas alterações eritrocitárias. A cronicidade da anemia e a ausência de resposta 

ao tratamento com ferro (situação muito comum nesses casos) faz com que o médico 

suspeite de talassemia. Atalassemia alfa maior ou hidropsia fetal da HbBart’s, por sua 

vez, é uma situação muito grave que provoca aborto ou o óbito do recém-nascido. A 

análise do sangue do RN ou do cordão umbilical mostrará eritroblastose fetal. 

Diante dessa breve apresentação há de se considerar que, às vezes, médicos e/ou 

pacientes discordam do resultado de que Hb H é indicativa de talassemia alfa e 

solicitam testes moleculares para a comprovação. Os laboratórios brasileiros que 

realizam esses testes utilizam de sete a doze marcadores moleculares que identificam 

as lesões nos genes alfa e que poderiam causar talassemia alfa. Em geral os 

laboratórios alegam que esses poucos testes de lesões moleculares são os que mais 

prevalecem na população brasileira. Porém, há de se considerar que existem pelo 

menos 45 marcadores moleculares de talassemia alfa  e que deveriam ser usados 

antes de rejeitar ou discordar de resultados indicativos da presença de Hb H como 

patognomônico de talassemia alfa. Para complicar a negatividade desses testes 

moleculares diante da presença de Hb H, os genes alfa são instáveis e nem sempre os 

marcadores moleculares negativos são indicativos da ausência de talassemia alfa.  

(*) Valores aproximados, mas que isolados não tem fundamentos para o diagnóstico 

clínico; (**) a HbBart’s é uma hemoglobina anormal composta por tetrâmero de 

globinas gama (gama4). 

 



(1)Hb AC     (2) Hb AH     (3)HbAC     (4) Hb AH 

 
 

Aplicação das amostras 

 

Fotos de eletroforese em acetato de celulose mostrando as amostras padrões (1) e (3) 

de Hb AC e as amostras (2) de Talassemia alfa mínima com Hb H  com concentração 

próxima de 0,5% e (3) Talassemia alfa menor com Hb H  com concentração de  8,0%. 
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