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RESUMO 

A anemia falciforme tem importância clínica, hematológica, bioquímica, genética, 

antropológica e epidemiológica, entre outras, devido à sua morbidade e alto índice de 

mortalidade. A Organização Mundial da Saúde estima que anualmente nasçam no Brasil 

perto de 2.500 crianças com doença falciforme, das quais cerca de 1.900 têm anemia 

falciforme. A Hemoglobina S é a mais comum das alterações hematológicas hereditárias 

conhecidas no homem. (5) 

É causada por mutação no gene beta da globina, produzindo alteração estrutural na 

molécula, onde há troca de uma base nitrogenada do códon GAG para GTG, resultando 

na substituição do Ácido Glutâmico pela Valina na posição de número 6. (6)  

Os eritrócitos com a variante de hemoglobina S (Hb S) sofrem processo de falcização, 

fisiologicamente provocado pela baixa tensão de oxigênio, acidose e desidratação. As 

células falcizadas passam então a apresentar a forma de foice ou de lua crescente, com 

conseqüências variáveis em seu portador, dependentes da quantidade de hemoglobina S. 

A presença de hemoglobina Fetal no eritrócito com hemoglobina S oferece proteção a 

esta célula, contra o processo de falcização, pois não interage com hemoglobina S 

quando esta se precipita. (7) 

 

Palavras-Chave: Anemia Falciforme,Diagnostico Laboratorial 

 

OBJETIVO  

 

O objetivo deste artigo é explanar de uma maneira simples, porém, direta as possíveis 

características laboratoriais da Anemia Falciforme.  

O diagnóstico das hemoglobinopatias é complexo e envolve uma análise que deve 

considerar, além dos dados clínicos e herança genética, vários fatores como idade da 

criança por ocasião da coleta, tempo de estocagem e condições de armazenamento da 

amostra (desnaturação da hemoglobina), entre outras. É conveniente que o laboratório 

tenha um consultor especializado na área, para auxiliar no esclarecimento dos casos 

mais complicados. (12) 
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 INTRODUÇÃO 

A doença falciforme foi descrita por Herrick, em 1910, em um estudante da 

Universidade das Índias Ocidentais, proveniente de Granada, na América Central, no 

qual se observou, à microscopia, o aspecto anômalo e alongado das hemácias (8). 

Hereditária monogênica mais comum do Brasil, ocorrendo predominantemente entre 

afro-descendentes, decorrente de uma única alteração na molécula de hemoglobina 

(Hb), onde a Hb anormal S é produzida no lugar da Hb normal A (9). Agrupa um 

conjunto de genótipos diferentes caracterizados pela concentração da Hb S estar acima 

de 50%. Nesse grupo destaca-se a anemia falciforme, geneticamente determinada pela 

homozigose da hemoglobina S (Hb SS), que além de ser a forma mais prevalente entre 

as doenças falciformes é, em geral, a que apresenta maior gravidade clínica e 

hematológica . (Tabela 2) 

 

Por ser uma anomalia da globina beta, as características clínicas desta doença 

somente pode ser percebido após a estabilização da produção das globinas, fato que 

ocorre por volta do sexto mês de vida, quando a síntese da globina gama (atuante na 

fase fetal) é interrompida, enquanto que o gene beta sintetiza em sua plenitude globinas 

betas normais. No gene da globina beta S há a substituição de uma base nitrogenada do 

códon normal GAG para GTG, resultando na substituição do sexto aminoácido da 

globina beta - o ácido glutâmico (GAG) - por outro aminoácido diferente - a valina 

(GTG). (3) 

A polimerização da Hb S ocorre seqüencialmente em três níveis: molecular, 

celular e circulatório. No nível molecular o desenvolvimento do processo da falcização 
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se dá a partir do momento em que a oxi-Hb S perde o oxigênio e se torna deoxi-Hb S. A 

deoxi-Hb S promove a formação de pontes de hidrogênio entre os aminoácidos valina 

da posição número 1 da globina betaS, que é normalmente sintetizada para esta posição, 

e a valina mutante que substituiu o ácido glutâmico na posição 6 da mesma globina. A 

formação dessas pontes de hidrogênio modifica a estrutura espacial da molécula de Hb 

S e promove contatos intermoleculares com outros aminoácidos da globina beta S que 

participam da formação do tetrâmero. (1)                                                         

Os principais aminoácidos envolvidos são a fenilalanina da posição 85 e a 

leucina da posição 88. Como conseqüência forma-se agregados desses filamentos que se 

polimerizam e alteram a estrutura globular das moléculas de Hb S, modificando também 

a morfologia discóide do eritrócito para formas bizarras, das quais a mais conhecida é o 

afoiçamento. (figura 3) 

 

   

As variáveis que interferem na formação e na cinética da polimerização da Hb S são o 

oxigênio, a concentração da hemoglobina (Hb S) corpuscular média - ou C[Hb S] CM a 

temperatura e outras hemoglobinas normais e variantes (4, 8, 9). O oxigênio é o 

elemento mais importante, pois somente a deoxi-Hb S se polimeriza, e qualquer fator 

que o estabilize (ex.: a queda do pH sanguíneo e o aumento da concentração do 2,3 di-

fosfoglicerato) reduzirá a afinidade pelo oxigênio, perpetuando o estado desoxigenado 

da Hb S e a sua polimerização (8, 9).  

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-84842000000100003&lng=en&nrm=iso#figura3
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A C[Hb S] CM é normalmente superior ao limite da solubilidade da Hb S em 

condições experimentais, fato que pode explicar sua facilidade em cristalizar-se e 

formar polímeros. Esse processo deletério é a principal causa dos eritrócitos que se 

tornam irreversivelmente falcizados. (4) 

 

 

Com a perda de potássio e da água a C[Hb S] CM se eleva e favorece a 

polimerização, que se intensifica com a falência da bomba de cálcio/ATPase, alterando 

a permeabilidade da membrana eritrocitária (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-84842000000100003&lng=en&nrm=iso#figura4
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL NA ANEMIA FALCIFORME 

 

As técnicas utilizadas para avaliar amostras de sangue encaminhadas ao 

laboratório com suspeitas de doença falciforme incluem testes que podem ser 

subdivididos em grupos:  

Teste de falcização: é um teste de avaliação qualitativa que determina a presença 

ou ausência de Hb S nos eritrócitos. Seu princípio se baseia na indução da falcização 

por meio da desoxigenação da hemoglobina por drogas redutoras num microambiente 

formado no espaço entre lâmina e lamínula. Vários fatores interferem na sensibilidade e 

reprodutibilidade do teste, entre os quais se destacam a proporção entre os volumes de 

sangue e da droga redutora, falha na vedação do microambiente, e tempo de reação. (11) 

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. (11) 

Eletroforese alcalina de hemoglobina: 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. (11) 

Eletroforese ácida de hemoglobina: 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.  
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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. Dessa forma, a aplicação 

conjunta das eletroforeses alcalina e ácida de hemoglobinas tem importante função no 

estabelecimento dos diferentes genótipos de hemoglobinas. (11) 

Dosagem de Hb Fetal: a determinação da concentração de Hb Fetal é 

fundamental em duas situações específicas: anemia falciforme e Hb S/talassemia beta, 

conforme mostra a tabela 6.1 (Introdução). 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 (tabela 6.3 da Introdução). A concentração de 

Hb Fetal é usualmente determinada por meio do teste bioquímico da resistência alcalina 

desta hemoglobina. (11)     

Cromatografia líquida de alta pressão (HPLC): é um processo de troca catiônica 

onde moléculas com cargas positivas são adsorvidas em uma fase estacionária da coluna 

cromatográfica, seguida por suas eluições induzidas pela passagem de um líquido (fase 

móvel) com altas concentrações de cátions. O eluato é detectado opticamente e 

quantificado computando a área do gráfico correspondente à fração eluída. A automação 

da HPLC promove esse processo com grande eficiência e precisão, permitindo a 

quantificação de hemoglobinas A, A2 e Fetal, bem como de hemoglobinas variantes.(11)  

          Biologia molecular: o agrupamento de genes da globina beta no cromossomo 11 

humano é uma das regiões polimórficas mais bem estudada por técnicas de biologia 

molecular.  A utilização de diferentes enzimas de restrição permite a ruptura de ligações 

entre determinadas seqüências de bases nitrogenadas, fato que determinou a 

qualificação dos cinco haplótipos (figura 6.9). Por outro lado, a biologia molecular tem 

sido usada para a identificação pré-natal de anemia falciforme por meio da enzima Mst 

II que fragmenta o DNA da globina b S diferentemente da fragmentação do DNA da 

globina b A. (11) 
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    O hemograma: 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. (11) 

Morfologia eritrocitária: é quase sempre muito diversificada pela presença de 

células falciformes, em alvo, dacriócitos, esquisócitos, eritroblastos, policromasia, 

corpos de Howell-Jolly, pontilhados basófilos, micrócitos e macrócitos, 

principalmente.(11) 

Contagem de reticulócitos: a reticulocitose é comum nas doenças das células 

falciformes (tabela 6.17), e tem importância como marcador biológico do grau da 

eritropoiese. A pesquisa de corpos de Heinz na lâmina em que se avalia a contagem de 

reticulócito fornece subjetivamente o grau de oxidação da Hb S. (11) 

Ferritina: é a mais importante proteína de reserva de ferro. É encontrada em 

todas as células, especialmente naquelas envolvidas na síntese de compostos férricos, no 

metabolismo e na reserva de ferro. A dosagem de ferritina é o mais fiel indicador da 

quantidade de ferro armazenada no organismo. Na carência de ferro, a ferritina diminui 

antes das alterações dos níveis de ferro sérico e das alterações da morfologia 

eritrocitária. Sua concentração está elevada em politransfundidos, nas anemias 

hemolíticas e megaloblásticas, e nas lesões hepáticas. Por fazer parte do grupo de 

proteínas da fase aguda, a ferritina se eleva em respostas às infecções, traumatismos e 

inflamações agudas. Os eritrócitos transfundidos aumentam a sobrecarga de ferro e, 

assim, a dosagem de ferritina se apresenta como sensível marcador dessa situação. (11) 

Bilirrubina: é o principal produto do metabolismo do grupo heme. Cerca de 70% 

da bilirrubina são provenientes da destruição de eritrócitos velhos, 15% provém de 

fontes hepáticas, e 15% se deve à destruição de eritrócitos defeituosos na medula óssea. 

Assim, no caso das doenças das células falciformes a excessiva quantidade de 

eritrócitos defeituosos induz sua destruição precoce e, consequentemente, eleva a 

concentração de bilirrubina indireta para valores acima de 5mg/dl. (11) 
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Ácido úrico: é o maior produto do catabolismo das purinas. Entre as várias 

causas que aumenta o ácido úrico no sangue destacam-se as anemias hemolíticas devido 

à reutilização de ácidos nucléicos provenientes da degradação da globina motivada pela 

precoce destruição dos eritrócitos, fato comum nas doenças das células falciformes. 

Portanto, nesses casos, a elevação do nível de ácido úrico é conseqüência da hemólise. 

(11) 

    Fosfatase alcalina: é uma enzima presente em praticamente todos os tecidos do 

organismo, e em especial nas membranas das células dos túbulos renais, ossos, placenta, 

trato intestinal e fígado. Na anemia falciforme é freqüente a ocorrência de cálculos 

biliares (colelitíase) devido à bilirrubinemia desencadeada pelas crises de hemólise, 

situações que elevam a concentração sérica de fosfatase alcalina. (11) 

  Desidrogenase láctica (LDH): é uma enzima intracelular que induz a oxidação 

reversa do lactato em piruvato. Nas doenças falciformes associadas à crises de 

hemólises, a LDH apresenta-se com concentrações elevadas, fato que a caracteriza 

como sensível marcador biológico da destruição de eritrócitos. (11) 

Metaemoglobina: conforme foi apresentado no capítulo 5, a constante oxidação 

da hemoglobina eleva o nível de metaemoglobina. Quando a concentração da Hb S é 

maior que 50% a metaemoglobinemia desencadeia a degradação da Hb S com formação 

de corpos de Heinz. Todo esse processo provoca lesões na estrutura da membrana do 

eritrócito falciforme, induzindo sua destruição pelos macrófagos. Assim, a dosagem de 

metaemoglobina nas doenças das células falciformes se apresenta como importante 

indicador biológico relacionado à oxidação da Hb S. (11) 

 Pesquisas intracelulares de corpos de Heinz, Hb H e Hb Fetal: os corpos de 

Heinz são precipitados de globinas a ou b que se aderem à membrana do eritrócito sob a 

forma de estruturas circulares. Quando a proporção de eritrócitos com corpos de Heinz é 

maior que 1 para 1000 eritrócitos normais é indicativo de processos oxidativos da 

hemoglobina. Nas doenças das células falciformes é comum a presença elevada de 

corpos de Heinz em proporções variáveis entre 1:50 a 1:200. A pesquisa de Hb H 

intraeritrocitária é necessária quando se suspeita de talassemia alfa. Por outro lado, 

quando a lesão envolve dois genes alfa é comum a anemia microcítica e hipocrômica de 

grau leve. Tecnicamente as pesquisas intracelulares de corpos de Heinz e de Hb H 
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obedecem o mesmo procedimento de incubação de sangue total com azul de crezil 

brilhante. (11) 

A pesquisa intracelular de Hb Fetal se faz por meio da técnica de eluição ácida 

no esfregaço de sangue total, em que Hb A é retirada (ou eluída) dos eritrócitos, 

enquanto que a Hb Fetal permanece dentro da célula. Após contra-coloração com 

eritrosina, ou até mesmo com Giemsa, é possível determinar a forma de disposição dos 

eritrócitos contendo Hb Fetal. Quando não há Hb Fetal os eritrócitos apresentam-se 

desprovidos de hemoglobina.Quando todos os eritrócitos apresentam-se corados 

homogeneamente se trata de persistência hereditária de Hb Fetal (PHHF). (11) 

  

CONCLUSAO 

A doença falciforme ainda é incurável, mas, medidas preventivas, acompanhamento 

médico e tratamento adequado, minoram as conseqüências da anemia crônica e aumentam 

os índices de sobrevida e qualidade de vida dos indivíduos drasticamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artigo de Conclusão do Curso de Pós-Graduação em Hematologia Clínica e Laboratorial, AC&T, 

São José do Rio Preto, 2014 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1) Alvarez Filho, F.; Naoum, P. C.; Moreira, H. W.; Cruz, R.; Manzato, A. J.; 

Domingos, C. R. B. Distribución geográfica, etária y racial de las 

hemoglobinas S en Brasil. Sangre, 1995; 40: 97-102 

2) Naoum, P. C. Hemoglobinopatias e Talassemias. São Paulo: Editora Sarvier, 

1997.  

3) Fabron JR. A. Clínica e tratamento das doenças falciformes. In: Naoum, P. 

C. Hemoglobinopatias e talassemias. São Paulo: Editora Sarvier, 1997, 48.  

4) Naoum, P. C.; Domingos, C. R. B. Doença falciforme no Brasil. Origem, 

genótipos, haplótipos e distribuição geográfica. J. Brasileiro de Patologia, 

1997; 33: 145-153.  

5) Naoum, P.C. Eletroforese, Técnicas e Diagnósticos. 2.ed. São Paulo: Editora 

Santos, 1999.         

6) 2. Bonini-Domingos, C.R. Prevenção das hemoglobinopatias no 

Brasil: diversidade genética e metodologia laboratorial. São José do Rio 

Preto, 1993. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) - Instituto de 

Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista.         

7) 3.Edelstein, S.J. The sickled cell: from myths to molecules. Cambridge: 

Harvard University Press, 1996.  

8) Lobo CLC, Marra VN, Silva RMG. Crises dolorosas na doença falciforme. 

Rev Bras Hematol Hemoter. 2007;29(3):247-58. 

9) Ramalho AS, Magna LA, Paiva e Silva RSA. Portaria n.º 822/01 do 

Ministério da Saúde e as peculiaridades das hemoglobinopatias em saúde 

pública no Brasil. Cad Saúde Pública. 2003;19 (4):1195-99.   

10) Naoum,P.C;Naoum,F.A;Diagnóstico laboratorial das doenças das células 

falciformes. 

11) http://www.hemoglobinopatias.com.br/d-falciforme/diagnostico.htm 

12) Rev. Bras. Hematol. Hemoter. vol.29 no.3 São José do Rio 

Preto July/Sept. 2007 


