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INTRODUÇÃO 

  

O uso dos hemoderivados nos últimos 30 anos, passou por marcantes 

transformações, principalmente no campo da biossegurança, já que lida com material 

potencialmente contaminante; mas também, houve avanços no campo tecnológico, 

já que o controle de qualidade das amostras passa por um imenso painel de exames 

laboratoriais, indo da sorologia à biologia molecular. 

 De forma sistemática, a triagem dos hemoderivados passa por uma série de 

aferições, como as que checam a qualidade das amostras e as que fazem o 

rastreamento de possíveis doenças e distúrbios genéticos; neste particular se 

destaca a pesquisa de hemoglobinopatias através do teste de solubilidade(1) e, as 

amostras positivas, serem encaminhados para exames de maior acurácia 

diagnóstica como a eletroforese de hemoglobinas e a cromatografia líquida de alta 

performance (HPLC). 

 Dentre as hemoglobinopatias no Brasil, a mais prevalente é a anemia 

falciforme(2), distribuída geograficamente pelas regiões que integram a história 

migratória dos negros na época colonial; que a priori não atingiria Goiás, mas que 

certamente a partir das Minas Gerais teve o gene implantado no Centro-Oeste. 

 Os portadores do traço falciforme ou falcêmico, não desenvolvem a doença e, 

de um modo geral são clinicamente assintomáticos, a não ser em condições 

extremas de desoxigenação, onde podem apresentar náuseas, vômitos e dor 

abdominal em quadrante superior esquerdo em conseqüência de infarto esplênico, 

hematúria na necrose da papila renal e perda da capacidade de concentração da 

urina (hipostenúria) quando os micro-infartos acometem a medular renal(3, 4). 

Então, a relevância de saber que o indivíduo é portador do traço falcêmico, 

tem importância de fato na época deste constituir família, quando se recomenda 



   

realizar exames do futuro cônjuge, a fim de prevenir o risco de gerar de um filho 

portador da forma homozigótica da anemia falciforme.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  

A amostragem é constituída por 31.827 doadores de sangue do Hospital 

Araújo Jorge da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, da cidade de Goiânia, 

atendidos de janeiro de 2005 a janeiro de 2008; deste total, 360 doadores por 

apresentarem o teste da solubilidade positivo, foram triados para exames de maior 

acurácia, a eletroforese de hemoglobina em pH alcalino(1), cujo levantamento se 

constitui na base deste trabalho. 

 

RESULTADOS: 

Distribuição por sexo: 

                                      

      Sexo Número de casos 
(n) 

Percentual  
(%) 

Masculino 240 67 

Feminino 120 33 

Total 360 100 

Distribuição por faixa etária: 
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Determinação do padrão de hemoglobina através da eletroforese. 

                           

Padrão de 

Hemoglobina 

Número de casos 

(n) 

Percentual  

(%) 

AA 0   0,00 

AS 326  99,70 

SS 0   0,00 

SC 1   0,30 

Total 327 100,00 

 

Obs. 33 pacientes não realizaram a eletroforese de hemoglobina 

 

DISCUSSÃO 

  

O estudo da distribuição étnica no Brasil, conforme foi constatado pelo censo 

do IBGE em 2000, mostra que a raça negra ainda permanece bastante circunscrita 

os centros receptores de escravos, como São Luis no Maranhão, Salvador na Bahia, 

Recife em Pernambuco e Rio de Janeiro, de onde partiu a corrente migratória para o 

interior do país. Assim, a média nacional de negros é de 6,2%, praticamente a 

metade dos 13% da Bahia ou mais do que o dobro dos 2,7% de Santa Catarina. 

Outro aspecto importante do censo do IBGE em 2000 foi mostrar a população 

propensa ao traço falciforme, assim distribuída, 4,6% de negros e 43,4% de pardos, 

bem menor que os 60,1% de pardos na Bahia e muito superior aos 7% de pardos em 

Santa Catarina. 

Sabendo-se da distribuição dos negros e pardos no Brasil, é de se esperar 

que as áreas de mais alta concentração desta população também apresentem 

índices maiores do traço falciforme; assim, Silva Fialho e colaboradores(5) no Rio de 

Janeiro, em 2.190 casos estudados, encontraram um índice de hemoglobina AS (Hb 

AS) na ordem de 3,2% e Vivas e colaboradores(6) em Sergipe, em 1.305 casos 

estudados um índice de 4,1%, já no nosso trabalho, o percentual do traço falciforme 

é de 1,19%, um pouco diferente do trabalho de Melo Reis e colaboradores(7) que em 



   

Goiás, em 404 amostras, encontraram um percentual de 2,2% e Veras e 

colaboradores(8) 2,06% no Distrito Ferderal. 

Um outro aspecto interessante deste levantamento foi demonstrar não apenas 

a presença do traço falciforme, mais quantitativamente o percentual da hemoglobina 

S, que de alguma forma, quando em valores altos, pode representar maior risco para  

a expressão de sintomas clínicos, embora saibamos que os portadores de Hb AS 

são assintomáticos, a não ser em circunstâncias de estresse para as hemácias. 

Neste levantamento o valor médio de Hb S foi de 39,17%, tendo como limite inferior 

25% e superior de 47%, concordante com os valores de 25 a 45% da hemoglobina 

total citado por Hoffbrand e colaboradores(9). 

Finalmente, um dado alta relevância no tocante a exames laboratoriais, onde 

se procura índices de alta sensibilidade e alta especificidade para o método, o que 

nem sempre é de 100%; neste particular o teste da solubilidade se mostrou 

altamente sensível para triar casos de hemoglobina anômala S, pois no nosso 

material, o fracionamento eletroforético confirmou que os casos positivos tinham 

concordância plena, ou seja, 99,7% de Hb AS e 0,3% de Hb SC, portanto, 

sensibilidade absoluta como métodos de triagem.  

 

CONCLUSÕES 

  

Numa população de 31.827 doadores de sangue no Hospital Araújo Jorge da 

Associação de Combate ao Câncer em Goiás, na cidade de Goiânia, se demonstrou 

que o traço falcêmico está presente em 1,19% dos casos. 

 Que o grau de concordância entre o teste da solubilidade e a presença da 

hemoglobina S na eletroforese foi de 100%, correspondendo a 99,7% à forma AS e 

0,3% à forma SC. 

 Que o sexo masculino representou 67% dos portadores do traço falcêmico, 

contra 33% de mulheres, mas que este resultado deve ser interpretado com ressalva, 

pois se trata de doadores voluntários de sangue, muitas vezes estimulados por 

familiares internados com câncer no Hospital Araújo Jorge e não de uma população 

aleatória abrangendo indistintamente ambos os sexos. 
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