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Resumo: A anemia falciforme é a anemia hemolítica hereditária, havendo 

formação de hemoglobina anômala, em forma de foice, a hemoglobina S. O 

presente estudo revisa os principais aspectos de diagnósticos laboratoriais 

relacionados à anemia falciforme, esperando contribuir para um melhor e mais 

amplo entendimento de alguns aspectos desta doença procurando identificar 

as características mais freqüentes e a relação com a patologia. 

 

Palavras Chave: Anemia falciforme, hemoglobina S, hemoglobinopatias, 
doenças falciformes. 
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Abstract: Sickle cell anemia is a hereditary hemolytic anemia , with formation 
of abnormal hemoglobin , sickle -shaped , hemoglobin S. This study reviews the 
main aspects of laboratory diagnoses related to sickle cell anemia , hoping to 
contribute to a better and wider understanding of some aspects of this disease 
trying to identify the most common features and the relationship with the 
pathology . 
 

 

Key words: Sickle cell anemia, hemoglobin S , hemoglobinopathies , sickle cell 
diseases  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Atualmente há inúmeras publicações sobre a anemia falciforme, 

abordando diferentes enfoques específicos, a necessidade de revisar o 

conhecimento científico acumulado sobre este assunto nos diversos tipos de 

diagnósticos laboratoriais em um único trabalho (ROSS) 

A anemia falciforme é a anemia hemolítica hereditária, caracterizada 

fundamentalmente pela alteração na síntese da hemoglobina. Ocorre 

substituição do ácido glutâmico pela valina na posição 6 da cadeia beta da 

globina, havendo formação de hemoglobina anômala, em forma de foice, a 

hemoglobina S (BORSATO, 2000) 

A doença falciforme apresenta uma alta taxa de morbidade e 

mortalidade, necessita de identificação e tratamento precoces. No Brasil 

apresenta alta prevalência e o seu diagnóstico passou a ser obrigatório em 

todos os estados, pelos testes de triagem neonatal, desde junho de 2001, com 

a criação do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), juntamente com 

a triagem do hipotireoidismo congênito, da fenilcetonúria e da fibrose cística. A 

mortalidade na doença falciforme, principalmente por infecção bacteriana ou 

por seqüestro esplênico, inicia-se após os dois a três primeiros meses de vida, 

justificando a importância do diagnóstico precoce. (FERRAZ; MURAO, 2007), 

apesar do tratamento não possibilitar a cura da doença, ele aumenta a 

expectativa de vida.  
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo do presente trabalho foi reunir em uma revisão os 

conhecimentos recentes publicados na literatura mundial sobre o diagnóstico 

laboratorial da anemia falciforme. 
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3. MATERIAS E MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo teórico de revisão da literatura baseada na 

contextualização do tema anemia falciforme e os tratamentos que são 

utilizados nos bancos de dados nacionais e internacionais: SCIELO, PUBMED 

e em Livros de Hematologia. 
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4. DISCUSSÃO 

 

4.1. ELETROFORESE ALCALINA EM ACETATO DE CELULOSE 

 

A eletroforese alcalina é assim denominada devido ao fato do tampão 

utilizado para esse fim ter pH variável entre 8 e 9. Nessa faixa de pH a mutação 

que deu origem à Hb S (b 6 Glu ® Val) promoveu uma mudança de carga 

elétrica da molécula de Hb S, tornando-a menos negativa em relação à Hb A. 

Assim, quando amostras de sangue com diferentes genótipos são submetidas 

à eletroforese, a Hb S se move eletricamente de forma mais lenta que a Hb A. 

Há dois tipos de eletroforese alcalina de hemoglobina que são usados com 

maior frequência em laboratórios: o acetato de celulose e a agarose. Os dois 

testes apresentam excelentes padrões de qualidade técnica, permitindo a 

qualificação dos principais genótipos de doenças falciformes, entretanto, com a 

relação de hemoglobinas variantes que migram na mesma posição da Hb S, é 

necessário um meio de comprovação de que a hemoglobina variante em 

questão seja realmente a Hb S. O melhor meio para comprovar é a eletroforese 

ácida de hemoglobinas (NAOUM). 

 

 

4.2. ELETROFORESE ÁCIDA EM AGAR OU AGAROSE 

 

Essa eletroforese é sempre realizada em gel de agarose tamponada em 

solução de citrato ou fosfato com pH variável entre 5 e 6, por isso é também 

conhecida por agarose ácida. Embora o princípio básico seja a movimentação 

da molécula de hemoglobina induzida por sua carga elétrica (ou ponto 

isoelétrico), na realidade um outro fator importante interfere na mobilidade 

elétrica – a eletroendosmose. A eletroendosmose é um fenômeno físico-

químico que se deve à interação elétrica entre as proteínas da agarose com as 

diferentes moléculas de hemoglobinas. É por essa razão que a Hb Fetal se 

move com maior rapidez que a Hb A na eletroforese ácida, uma vez que na 

eletroforese alcalina a Hb Fetal é mais lenta que a Hb A. Mas o grande mérito 

da eletroforese ácida é diferenciar a Hb S das outras 22 principais 
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hemoglobinas variantes que migram na mesma posição quando submetidas à 

eletroforese alcalina. Entre essas 22 hemoglobinas variantes que tem a mesma 

mobilidade da Hb S em eletroforese alcalina, a Hb D Los Angeles é a mais 

freqüente em nossa população. Assim, é comum o uso da expressão 

"diferenciar a Hb S da Hb D". Dessa forma, a aplicação conjunta das 

eletroforeses alcalina e ácida de hemoglobinas tem importante função no 

estabelecimento dos diferentes genótipos de hemoglobinas (NAOUM). 

 

4.3. TESTE DE SOLUBILIDADE 

 

Esse teste é fundamentado no maior grau de insolubilidade da Hb S em 

comparação com a Hb A, em solução hipertônica contendo potente droga 

redutora (ditionito de sódio). Após misturar o sangue do paciente (suspeito de 

doença falciforme) com a solução hipertônica redutora, pode ocorrer ou não a 

turvação da mistura. A turvação indica insolubilidade da Hb S, enquanto que a 

transparência da mistura evidencia a ausência da Hb S. O teste tem baixa 

reprodutibilidade, podendo permanecer transparente mesmo na presença de 

Hb S. Também é um teste qualitativo, ou seja, a turvação ou insolubilidade da 

mistura não indica o tipo de associação da Hb S (NAOUM). 

 

4.4. DOSAGEM DE HEMOGLOBINA FETAL 

 

A determinação da concentração de Hb Fetal é fundamental em duas 

situações específicas: anemia falciforme e Hb S/talassemia beta. Há uma 

relação direta entre concentração de Hb Fetal associada à Hb S, e o nível de 

hemoglobina total (g/dl) e o hematócrito. Da mesma forma, a elevação da 

concentração de Hb Fetal nos diferentes haplótipos de Hb S reduz a 

intensidade da gravidade clínica. A concentração de Hb Fetal é usualmente 

determinada por meio do teste bioquímico da resistência alcalina desta 

hemoglobina. Entretanto, há outras formas de avaliação quantitativa da Hb 

Fetal por metodologia imunológica e por densitometria do fracionamento obtido 

na eletroforese ácida de hemoglobina. A metodologia imunológica tem boa 

sensibilidade e reprodutibilidade, porém o seu custo é alto. A densitometria da 

Hb Fetal dificilmente apresenta resultado coincidente com o obtido pela 
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determinação bioquímica da resistência alcalina, isto se explica devido à 

densitometria ser um método essencialmente físico, enquanto a resistência 

alcalina é químico. A opção por um dos três métodos requer a padronização e 

obtenção dos valores de normalidade (média e desvio padrão) (NAOUM). 

 

 

4.5.  HEMOGRAMA COMPLETO 

 

É uma análise que contempla diversas provas efetuadas, com a 

finalidade de avaliar quantitativa e qualitativamente os componentes celulares 

do sangue. Os itens avaliados incluem: contagem de eritrócitos, concentração 

da hemoglobina total, hematócrito, índices hematimétricos, leucócitos totais, 

contagem diferencial de leucócitos, plaquetas, e análises morfológicas de 

eritrócitos, leucócitos e plaquetas. A importância do hemograma nas doenças 

das células falciformes se destaca sob dois aspectos: no monitoramento 

hematológico do paciente e no auxílio do diagnóstico diferencial entre a anemia 

falciforme e a interação Hb S/talassemia. Assim, os índices VCM (volume 

corpuscular médio) e HCM (hemoglobina corpuscular média) tem grande 

importância na diferenciação entre Hb SS e Hb S/talassemia (NAOUM). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Sabendo-se da limitação de cada teste avaliado isoladamente, conclui-

se que a análise conjunta possibilita aumento de sensibilidade especificidade 

do diagnóstico da doença falciforme.  
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